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Vou cumprir o disposto no artigo 16." do decreto 
de 7 dv dezcml~ro de 1836, apresentando um rela- 
torio, como ali se determina qiie os governadores 
gcr;ics dirijam ao minislerio da rnariiilia e ultramar 
no priinciro mcz de cada anno. 

Procurarei, quanto possa, desempenhar-me d'esta 
tarcfa, de modo que o governo dc Siia Mngcstadc 
considcre que eu satisfiz, e ache no meu trabalho os 
dados e esclarecimentos, que lhe forem precisos para 
providenciar no que liaja mister. 

Antes porém de entrar no assuinpto principal, não 
será sem conveniencin Innçar aqui a largos iraqos 
uma succinia descripçao d'esta provincia. 

A colonin portugueza de Angola compõe-se dos 
cinco districtos ou çovcrnos administrativos de Loan- 
da, Bcnguella, llosssmedes e .4mhriz, que tocam no 
mar :lo occitleiltc, e do districto de Golunço Allo, 
que esi i  situado 110 in~erior a leste de Loandn. 

O primeiro districto, que se estende pela costa 
desde a foz do rio Lifune até Novo Redondo, com- 



póe-sc dci dez concelhos, que S ~ O :  o da cidade de 
S. Paulo dc Loaildn, capital da provincia, c os da 
Barra do Bengo, Uar1-a do Dandc, Libongo, Alio 
Dlinclc, Icollo e Bengo, Zcnza do Golungo, Muxima, 
Calumbo c Novo Hc(1ondo. 

O districio dc Bcrigirclla, quc segue na costa desde 
Novo Redondo até ao cabo de Santa hlaria. consta 
de seis concellios: o da cidadc de S. Filippc de Ileri- 
giiella, capilal do districto, e os de Cutiiiiibelln. do 
Egito, do Ilombc Grande, de Quilerigiies e de Ca- 
conda. 

O dc Mossameclcs tlesde o cabo de Saiiia Maria, 
na costa atC! 18" de latitude, tem cinco concelhos: o 
da villa de R!ossamedes, capital, e os do Burnbo, dn 
IIuilla, (10s Gniubos e do Humbe. 

O do Ambriz compretiende os Ires concelhos do 
Arnbriz desde a foz do rio Zaire até ao Lifixne, do 
Bembe ou D. Pedro V, e Encoge, e o comrnando 
militar de S. Salvador do Congo. 

Emlirn o do Golungo Alto compõe-se de dez con- 
ccltios, que sáo: os do Goliingo Alto, Dembos, Arn- 
haca, Duque de Bragança, Malange, Talla Mugongo 
ou Cassangc, I'uiigo Andongo, Casengo, Cambambe 
e Massangano. 

Os limites da colonia, segundo o disposto na carta 
constitiicional da monarcliia, e scgimdo os tratados 
de 1810  c 1815 c convenção de 1817, s2o ao norte 
a latitude sul 5' e 12', c muito mais no norte se- 
gundo o direito untcrior, e ao sul a dc lSO, ao longo 
cla costa que corre ria linha NNO. SSE. 



Os lirnites da provincia rio interior não estão de- 
Icrniirintlarncnla estnl~clocicloc. 

Ern rnsso clo (li rcito que iecrn inr~ucstionavelrnente 
os 1)ovos cliltos de conqiiisinr os harharos com a 
civilisnçáo, rio tcrrilorio que occiipnm, e nas circurn- 
slaricias em que nos acliâmos com rclacão ao scrilao, 
podcri dizer-se, que esses limites eslso no ponto, 
nlern do qual não podérmos levar a acçao civilisa- 
clora. 

I'elo norle os pontos cxtrenios que actunlmente 
orciipAri~os rio interior &o: S. Salv;itlor do Congo, 
Bembe c Encoge, a distancia de 100 kilomeiros pouco 
mais ou menos uns dos outros, e 100 cla costa. 

Pelo centro os pontos niais avan~ndos siío: o Du- 
q 1 1 ~ 1 e  Bragança e Pungo hntlongo, qiie esiso quasi 
norte-sul um para corn outro, c ccrcn tle 330 kilo- 
metros da costa oii de Locinda; Ilnlnnge (pie está no 
meio d'aquelles dois, porkm 100 kilometros proxi- 
mamente mais a leste; e Tallti llugongo e Cassançe, 
que esta0 a leste de llalange, o prinieiro perto de 
200 kilometros, e o segundo dc 320. 

Pelo sul os pontos mais nrnn~ados  que occupâmos 
são: Caconda, no intci-ior de Bençuclla, e llumbe 
no de IClossamedes, a distancia approximada de 250 
kilometros da. costa. 

Niio com~~rehcntlriido n extensa linha oriental dc 
Malange a Cassange, pódc tlizer-se que os limites 
interiores da provincis clst3o ltmçados actualniente 
n'uma linha media, ciijos pontos distam da costa 
ciltrc 200 e 300 liiloriicii-os, e que se estende do 



Huml~e nas margens do Cencne até S. Salvador do 
(:~iiigo, inuiio perto do Zaire, ciija dependencia é: 
nias esta linlia interior está cortada em muitos poli- 
tos por extensões de territorio do gentio rebellado. 

De S. Salvador ao Bembe transitâmos agora sem 
difieuldadc. Entre o Bembe e Encoge o gentio diz-se 
subordinado ao Dembo-Ambuilla, nosso vassallo, e 
não é incoinrnodado o transito, salvo o caso de guerra 
(10s povos gciitios. 

De Eiicogc para o Duque de Bragança não lia 
actualmente passagem; nem para Ambaca, que de- 
mora a sutloestc do Duque. Houve-a para o çorice- 
lho dos Dembos, siliiado a i-ioroestc de Ambaca, mas 
foi impeditlu pelo gentio, obstando em i860 a que 
por ali se fossc em soceorro do Bembc, e assim con- 
tinún. 

A communica~áo eiitrc o Duque de 13ragança e 
Malangc iem sido muiias vezcs infestada pelos Gin- 
gas c Mabnngis. 

Do Qiianza ao sul dc Pungo Antlongo, até Ca- 
conda, ii'uma linlia de perto de 500 kilometros, 
através do Alto Libolo, do Bailundo c do Bihé, náo 
ternos presidios; porém os nossos sertanejos por ali 
transitam e mercadejarn com alguma Facilidade, e 
ha alguns portuguezes cstabelccidos entre aquelle 
gentio. 

De Caconda ao Humbe, na extensa0 approximada 
de 300 kilometros, estamos no mesmo caso que de 
Pungo Anclongo c Caconda. Já se r 6  pois, que esses 
pontos 1an.ngados na  linha interior, estão em completo 



isolamento uns dos outros. 0 mesmo acontece na 
linha de hlalange a Cassange, onde as communica- 
çóes entre os tres pontos occupados que a consti- 
tuem, são sempre precarias, como o mostra a his- 
toria de todos os tempos, e particularmente a do 
anno decorrido, de que em outro logar me occupa- 
rei. 

Deixando de parte a linha oriental, de que acabo 
de fallar, linha iinperceptivel na immensidade do 
sertão, a qual o gentio muitas vezes corta, e consi- 
deradas s6 as duas linhas norte-sul, cumpre exami- 
nar o ierritorio que ellas abrangem, constituindo 
um quadrilatero approximadamente de 13.20 kilo- 
metros de comprimento medio e 250 de largura, e 
dando pouco mais ou menos uma superficie de 
330:000 kilometros quadrados. 

Ao norte do rio Bengo ou Zenza, que, correndo 
leste-oeste, vem desembocar junto á parte septentrio- 
na1 da bnliitl dc Loanda, temos uma pequena por- 
ção do coiicelho da Barra do Rengo, que, todo elle 
tem apenas 2 2 4 3  liabitantes; temos o concelho da 
Barra do Dnnde, que tem sómentc 1:091; o con- 
celho do Libongo até á foz do Lifune, que conta 
2:462 ; e o concelho do Alto Dande a leste dos dois 
ultimos, ao qual dão 37:266 almas. 

A p o p u l ~ ~ o  (10 porto e povoaçiio do Ambriz con- 
sta dc 9 1 k I~abiiniites. 

No Boii~be a popu1~Zo é quasi sómente a p a r -  
riiçzo quc ali encretomos, e 450 a 2 0 0  trabalhado- 
res das minas, sendo estes em grande parte pertcn- 



tentes a s o l m  não avassallados. Em S. Salvador do 
Corigo temos tambem a guarnição militar, e obede- 
ce-rios o novo rei e os seus vassallos. 

Em Encoge não resiste a gente branca pela insa- 
lubridade do clima; por isso, apesar da antiguidade 
da occupa~ão, póde dizer-se que s ó  lia pretos gen- 
tios, tendo nós tido ali uma companhia de linha e 
outra morel. 

Emfim a parte do concelho dos Dcmbos, que se 
acha ao norte do Benço, cstá pouco melhor, quanto 
a regimen, que o concelho de Encogc. 

Ao sul do rio Quanza, e ao norte do Catumbella, 
n'essa superficie de cerca de 75:00'0 kilometros, 
temos o prcsidio de Muxima na margem esquerda 
do Quanza, approximadamenie 120 kilometros da 
sua foz, e na cosia Novo Redondo, Quicombo e 
Egito, c temos dois oiiiros esiabclecimentos parti- 
culares ein Bençi~ella a Velha, junto á foz do Longa, 
pouco 30 sul da foz do Quanza. 

No districto tle Beriguclla, que compreliende tam- 
h m  o Egito, como já fica dito, temos o concelho 
de Catumbella, na niargem do rio do mesmo nome, 
siluado a 15 kilometros de Renguella, com 5:860 
habitantes, c temos o conccllio do Dombe-Grande 
ao sul da cidade, o de Quilengucs a sueste, e o de 
Çacoilda a es-sueste, muito povoados, principalmente 
o tle C)iiilcngues, mas que se podem dizer nas cir- 
crlmstancins rcferidas a respeito de Er.icoge. por isso 
que 6 muito dificil obter ali o pagamento do im- 
posto, aquc impropriarncnte se chama dizimo, e o 



fornecimento de recrutas, modo pelo qual o gentio 
nos prova a sua sujeição e oliedicncia. 

Nn costa, comprchcndida entre Benguella e Mos- 
samedes, ha algumas feitorias dc pesca e de apanho 
de urzclla, e alguns estabelecimentos agricolas. 

No interior de hlossamedes a nossa dominação 
não é mais util. A leste da villa, cuja populaçiio C 
avaliada em 2 9 0 0  Iiahitantes, comprehendendo os 
suburbios, temos na distancia dc 73 kilometros pro- 
xiniamcriie o concclho do Bumbo, quc anies do es- 
ial~elecimeiito da nova colonia de Capangombe tinha 
um uilico morador com a sua fumilia, e os pretos 
da sua fazenda. h leste do Buriibo, subindo a serra 
da Chella, e i s  planicics elevadas que demoram ao 
oriento da serra, tcmos o conccli~o da Huilla, que 
distari 140 kilomeiros da costa, com uma pequena 
poroaç%o de brancos, resto da conipanliia agricola 
de caqndorcs n . 9 ,  que táo pouco correspondeu ao 
que custoii, e tio que d'ella se esperava. Do cliefe 
d'este conccllio dcpendem os pacificos sobas da Hum- 
pala c do Jau. h leste da IIuilla, c a ineia distancia 
do Humbc, tcmos o coiicellio dos Gariibos, cuja po- 
piilação é a giiarnicão que ali manlemos, e cujo soba 
dc continuo excita contra nós o odio do geniio, ern 
virtude de dcsiiitelligencias liavidas com as auctori- 
dades. Emfirn a sueste dos Cambos csti o Iiurnbe, 
onde desde a occiipação ternos andado sempre em 
guerra, para sustentar o novo soba que ahi collocá- 
mos. 

Convem notar-se, que do interior de Mossamedes 



não rccc1)emos um real dc imposto direc~o, nem d'ali 
nos fornecem recrutas; c que o mcsmo se póde dizer 
do districto do Ambriz, vistoquc o dizirrio de Encogc 
O nominal ; devendo acrescentar-se que no principio 
do anno passado ainda a propria villa de Mossame- 
dcs nao pagava decima. Do mesmo modo cabe aqui 
dizer, que os concelhos da linha oriental, os de Ma- 
lange c Cassange, s% tambem quasi inteiramente 
improcli~ctivos. 

Emfim temos o territorio entre o Bengo e o 
Quanza, constituindo um quadrilatero com o lado 
interior mais longo quc o da costa, regado na sua 
parte oriental pclo Lucalla. que saíndo da Ginga 
ern direcçzo sudoeste, e variando depois, entra no 
Quanza em Massangano. 

Esta extensão de territorio de 30:000 kilometros 
de superficie, pouco mais ou menos, é o co~ação da 
pro~incia, a base da sua força. 

Este tcrritorio comprehende (sem fallar no con- 
celho c cidade capital da prorincia, cuja população 
O de 13:500 almas) no valle do Bengo, o concelho 
da  Rarra do Bengo, a que já acima me referi; o 
concellio do Icollo e Bengo, a leste d'aquelle, con- 
tando 7:600 habitantes ; a Icste d'este o concelho do 
Zenzn do Golungo, com 9:730; e a norte do Zenza, 
na sua cxtrernidade de leste, o concelho dos Dem- 
bos, ji tambctn mcricionado, elevado na serra com 
19:230 Iiabitantcs, gentio, em geral, tão selvagem, 
como os povos do sert3o. 

Confinando com o Zenza e com os Dcmbos, e li- 



niitaclo a sul pelo rio Luinha confluente do Lucdla, 
segue-se o grande concelho do Golungo Alto com 
38:000 liabitantes. Aleste do Golungo está o grande 
concellio tie Ambaca. ao qual :l estatistica tlo ultimo 
anno concecle 60: 149 almas. Ain1)aca confina pelo 
pocntc com o Golungo, Caseligo c Massangano, pelo 
norte com os Dernbos, pelo sul com Cainbambe e 
I'ungo-Andongo, por sudocsie com o conccltio de  
Malange, c a nordeste fica o Duque tle Bragança, e 
os 20:518 Iiabitantes confinantcs tla Ginga. 

O concelho de Malarige fica avan~atlo na extrema 
c10 quadrilatero, ou antcsjá fóra tl'clle. Dão-llie 8:452 
liabitantes, gente toda muito riitle. Deixaremos Ma- 
Iangc, como parte da linha oriental, e passaremos 
ao valle do Quanza. 

No alto cl'esie valle csfá o concelho tle Pungo An- 
dongo ou Pedras Ncgrns, com o seu intitulado pre- 
s ido a basiantc clistnncia clo rio, e conta 56:329 
habitantes, segundo iima estatistica tle 1859. Abaixo 
d'elle está o de Cambambc, que conta 25:614, tendo 

margem do Quaoz;~ O prcsidio antigo tlo mesmo 
noine, situado ontle termina a navegacão, e mais 
abaixo a nova e importante povoaçao commercial 
(10 Donclo. Abaixo d'este encontra-se o concelho de 
Massangano, de 12:580 liabitantes, tendo a sua prin- 
cipal povoaçiio c presidio quasi no angulo de con- 
fluencia clo Quanza e do Lucalla. Abaixo de Mas- 
sangano, seguindo a margem clo Quanza, está o con- 
celho de Musima, ao qual da0 7:048 almas, com o 
seu prcsidio ao sul do rio em territorio da Quissa- 



do-sc o corirelho ao norte tlo Qiiatiza. 
tlc hllilxinia esii o coiicclho de Icollo. 
o Ijcnpo sc estende para esie lado; e 
ellio de Ctilumbo com 4:668 Iiabitaii- 
principal povoação 35 kilometros dc 
a 30 da foz do Quanza. Dos solns 
isdicção do Congo, dos do Mossullo 
sama e outros mais para o interior 
tica por onde se possa avaliar a po- 

provincia tle Angola um immenso 
o por uma diminuia populaç5o. 
a mesmo tomando por base ceri;is 

cifras da 
centesimos 
cul~a, C 

em parte 

Quando 
pose  d'est 
era muito 
dava serio 
tricto, e qiic 
aiiitla 
1110 de Purigo 
drilhas de 
scnliores, 
infestavam 
tlc Cussaii;;e, 
nha do 

eisialistica, que s5o exageradas: talvez !i!) 
tl'essa populuç%o inteiramente rude e in-  

cercada de gentio selvagem, desobediente, t h  

rrais ou menos hostil. 

cm 7 dc fevereiro do anno passado tomei 
\ governo, o estado politico da provinci;i 

critico, vistoque o interior de Mossameclcs 
5 ciiidados ao governador d'aquelle di$- 

as circumstancias no do Ambriz eraiii 
extr3marnente graves ao passo que o conce- 

Andongo era incornmodado com qua- 
escravos fugitlos ou desobedieiiies a seiis 
os quaes, alem de vesaren~ os inora(lores, 

as estradas, pr~judicantlo o commcrcio 
ji tambem muito incommotlado 11% li- 

So~go.  



cspccialida(le pesava cntão sobrc o 
incia; porqiie n povottçáo do Amtriz 

boas relaçõcs com os pretos vizi- 
tada por Loanda; e as do Bembe e 

ligo, isoladas pelo rriesmo motivo 
o, tiriham Iarnbein que reccbl~er 

Ambriz não era 
Iremnmente onc- 

ntos de réis. Do 



especialidade pesava eniao sobre o 
incia ; porque a povoação do Amtriz 

boas relações corn os pretos vizi- 
tada por Loancla; e as do Bembe e 

ngo, isoladas pclo rricsmo motivo 
o, tinham iaml>eiii guc receber 

Ambriz não era 
Iremamente one- 



entc n situaçáo avançada, quettcm o 
ança, Malaiige e sobretudo Cassange, 
tado, não muito solido, do concelho 
50 offereciam dificuldades, mas es- 
os de forças, pelo qiic ali se tinha 
niovel, da guerra preta, e carrcga- 
mpantias o cspedições do Amhriz, 
assim como sc acliuvttm desfalca- 
coiisequencia da emigração dos 

dos para o gentio, por causa do 
zimos e do serviço de carreto. 
differentes serviços á minha en- 

mcrecc tambem algum exame. 
militar, em geral, espalliada dc 
possivel, que podesse ter a pre- 
isciplina, nem haver a indispen- 
e fiscalisação de despezas, nem 

do Ambriz, Reml,c e 
os tão diversos e hete- 



tuiçoes municipaes e judiciaes, de  
náo está de modo algum ao al- 

cidas por gente a1)soliitamentc in- 
nde vexame directo para o povo, 
ito poderoso á acçiio benefica e 
e do pensamento, e ncçao go- 
ispei~savel haver ri'um paiz sel- 
e rasoavelmente deixar de con- 

o ministerio publico, que 
ropriamente feito de uma 
osso infelizmente dizer 
do, nem bem desempe- 

sob o peso de innume- 
m esperanQa de julga- 
a summamente severa, 
s feitos judiciaes até 

religião e o culto, 
e amor~ccido o sentimento 

religioso. 
e mal regulado o ser- 

as delegações muitas 
junta da fazenda pu- 



trema confusão na escripliirac50 e con- 
e niodo a n30 se achar a conladoria 
ormular iim oi'çarncnto, que merecesse 
ilidadc miliiar i'elaiiva ás campanhas 
o districto do Ambriz, náo habilitava 
rtição a tomar devidamente as con- 
uos responsaveis, d'onde decorreram 
ara a fazenda, c prejuizo para pra- 
s corpos, quc ainda hoje reclamam 

prct, pagos pelo cofre publico, e 

o a principal fonte de receita; 
na  provincia duas pautas, arn- 
apropriadas, e defeituosas na 
m prcjuizo do rendimento de 
ta, e a alfandcga do Ambriz 
ouco, em conscqucncia de ter 
rorimas e livres de qualquer 
s estrangeiras do Quicembo e 

arredam o movimento com- 

são, em geral, de muito dif- 
nda grande vexame aos po- 
pouco para o cofre publico. 
imposto é inteiramente illu- 

i possivel reslisa-10. Achei 
assivu'. em grande parte 
anterioriiieiiie e aos rendimentos 
i i~ia eiii rrferencia A actual. P i r le  

despezas da ultirria giiprra e da 
vantagens e solilos dol'ratlos. 



ainda niio liquidada. c iiiii grandc cleficil aiinual, 
devido principalmente aos clistrictos de hlossamcdes 
e An~briz, que não rendi;~iii nern rcndcrn a sexta 
parte do que desperidcrn. 

O serviço de sande. objecto Ião irnportanle ii'urn 

paiz irisaliibre, achei-o mal cs~nbclcçido om geral, e 
o numero de facultativos iiisiifticicnit~, sem qiict al)iiii- 
dassc tanibem o material proprio aos rcspcc~ivos es- 
tabelecimentos. e dava-se isio cliiando n cnpilal da 
proviiiciu cru devastada por uma cpidcniia, que po- 
dia apparccer ern outros pontos tl'ella. 

O servico de obras publicas não estava orgaiii- 
sado. nada liavia r.egul;ldo ern ordcrn a poder des- 
envolver-sc qiialqucr tentativa ii'cste ramo. 

Devo porém notar, que havia dois cstahelccimcii- 
tos do mesmo genero: 3s obras ~)i~hlicas propr1;i- 
inentc ditas, e o arsenal, que consumiam cada urii 
avultada somma. Cada delegacão despendia tinia 
náo pcq~tena verba a. titulo de obras, e os chefes do 
concellio carregaaam nas clespezas de cada mez a 
sua verba de obras publictis, qiie ninguern riscali- 
sava; subindo tudo a uma somma iniportaiite. 

O estado da agricullura lia proviiicia era o do 
mais tltploravcl atrazo ; póde dizer-se qiie não ha- 
via agriciiltura. Coin cffeito C esta a coriclusão que 
se tira, examinando os mappas da importrição e ex- 
portação d'csta colonia A exportação da provincia 
em generos de agricultura colonial 110s dois annos 
de 1858 e 485!) foi, pelo porto de Loanda, de 2:383 
arrohas de algodão ern rama, 15:03"Lrrobas de café 
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e 118 dilas cle t:il)nco ; pelo porto dc Benguella foi  
apenas de 519 arrobas de aIgod30 cnl rama; pelo 
do Ambriz de 207 arrobas de café; c pelo de hlos- 
sainedes foi no anno de 1858, de 247 alinudcs de 
aguardente, 3 arrobas dc assucar, '37 de algodão em 
caroço, e 3 rolos de tabaco, não podendo eu dizer o 
que exportou em 1850 por não dispor dos precisos 
dados: deve porém inferir-se quc náo foi dc irulio. 
em vista da esporiaqão insignificante do anno ante- 
rior. Outros çei~?ros coloniaes 1150 só se riáo expor- 
tam, mas não se cultivam, sendo imporinclos para 
consumo; como suo muito tabaco, todo o assucar, e 
quasi ioda a aguardentc. 

E fórn os gencros coloniaes mencionados, a pro- 
vincia apenas exporta de siia producção agi.icola; 
de Mossamedes, alguns generos alimenticios; tio 
Ambriz. amendoim; de Loanda, azeite de palma c 
de ame~itloim, c o mesmo penero. 

0i.a um territorio da zona torrida que apresenta 
esse quadro de exportação em generos coloniaes, 
irnport:indo muitos para sei1 consumo, nso tem agri- 
culiiira. Uma parte d'esse café exportado, e mesmo 
do alçodtío, é selvagem; assim coino grande parte 
d'esses generos, e do amendoim e oleos acima riicn- 
cionados, são productos do gentio não avassallatlo'. 

1 Os dndiis estatistiros rnnis niodeiiios n30 desnicntc~iii, tiiites 
confirmani estas :i>serriji)s. E certo 4uc nos iiltinios aiiiios aiigiiic!ii- 
tou  a produccáo da aguarderite e do algodão cin hfossariiedes, mas 
essc augrnenlo neiii t! em relaçáo ao nlgodáo, o que se trrri obser- 
txdo prn oiilios p;iizes tropicses, iiciii táo coiisidei;t\el coiiio se 
1 .<liera\ n do fabiico d a  aguardcntc, por causa da falta d e  c1iuv:is c 



E com'effeito o que abi sc faz em açriciiliura por 
parte (10s brancos s5o trntativas; urna ou outra fa- 
zcrida qiie esiá uni poiico dcscnvolvida, niio passa de 
ensaio mais arrojado, ci!io ernprclieridedor te111 011- 
iidv ausilios estraordiriarios, e luiado, apesar d'isso, 
corn difficiildades muito grandes, seni poder dizer cluo 
tcni segurança do futuro, porque um dia póde arna- 
riticccr sem os braqos para o trabalho'. A agricul- 
liira dos pi8ctos é rucliineninr a todos os respeitos. 

O brarico scí por exccpção de constituição e na- 
tureza, e em circumstancias especiacs de local, pócle 
:iturar algum trabalho agricola, e não tem erii Aii- 

gola a precisa ucç3o sobre o prcto para o fazer Ira- 
I ) : i l l~~r  ás  suas ordens c sob a'sua tlirccç50. O preio 
sí, por excapção trabalha por scu proprio impulso. 
(;o1110 pois poderia Iiaver agriciiltura em taes con- 
dic:,ócs da populaçáo d'esta prorincia? 

No que toca á industria, riso tenho quc dcmorar- 

da doeii~a da canna, que arneaca destruir ns plantaçóes. Ein 1864 
exportnrarri-se 996 pipas dc agiinrdcntc, sendo 4 para Lisboa e o 
resto 11x13 os portos da provincia; no tlc 1865, G22; iiias rio pri- 
iiieiro sciiiestre do corrente aniio dc 18G6 sú se cxport,irain 94 pi- 
pas, sciido 4 para Lisboa Eiii 18ü:l exportaratii-se i:8ti9 arrolias 
de algodáo. i i ~  1111 1865, 3:360,  e no de 1865, 6:585, e isto, apesar 
do prec,o f<ivoi.;lvel d'este genero, em conseyueiicia da crise da 
Aiiierica, e apil>ar tla protecçáo e favores concedidos. 

Ein 1859 exporlaiaiii-se por todas as alf,indegas da provincia, 
%:C52 arrolias de algoiláo: quatro anrios depois, 1863, exporta- 
raiii-se 7:2JCi arrolias, valor tomado eni Angola de 40:000&000 
reis. 

1 l\'o mcz de setembro do corrente anno de 1866 fugiram para 
a Quissaina, ao rnaior cultivador de café e proprictario da melhor 
fazenda de Casengo, Albino Jose Soares da Corta Magalhaes, 411 



rne. Tendo cliio cjuc Angola se póde considerar iio 
estado selvagem, disse implicitamente que náo tinha 
iritlustrias, nem tal nome sc póde dar com effeito ao 
que ahi se vê produzir, pouco mais que amostras 
de tres ou quatro ariigos. 

O commercio que actici cni Angola estava em re- 
laça0 com a sua agricultura e industria. Consistc 
na permutação de alguns artigos de procliicqão ria- 
tural, como o marfim, a cera, a gomma, a urzella, 
e a dos poucos 1)roductos agricolas já ineiicionados, 
por tecidos dc algodáo ordiiiario, aguardente, con- 
taria, polvora e trrrilas, clue 6, cin geral, o clue os 
prelos coiisoincm. 

Tudo o mais, producçao ou consumo, reduz-se :L 
pequeiias porções de generos que náo merecem con- 
sitieracáo. 

Esse mesmo commercio porém, achei-o froiiso 
por causa da guerra que tinha havido ao norte, c 
dos obstaculos que já sofiin o commercio rlc C ~ S -  
sange, c por causa da aputhia que sc dava no mer- 
cttdo de generos coloniaes ria Europa. 

Tendo dito algumas palavras rclati~amentc ao ser- 
pico judicial, que gosando de urna posição variia- 
josa e independente, garantida perante s lei, riso 
podia servir de exemplo; cumpre dizer que nos ou- 
iros r:iriios da adininistraçáo publica frequeriternentc 
deixava o serviço de ser desempenhado com zêlo c, 

conscieiicia pelos respectivos funccionarios, que lêem 
urria posiçáo inuito precaria scin presente e sem fii- 

tiii'o. 



É csie o esiailo em qiie acliei a coloni;t, cujo go- 
verno Sua Magestadc houve por ])em confiar-me. 

Entrado no cxercicio da aclmiiiistrasão da pro- 
rinciu tle Angola, c\;nmirindos desde logo por mim os 
seus tros principacs pontos na costa, Bengiiella. Mos- 
samedes e Amhriz, e estudados na generalidade os 
differentes serviços, dii-igiu-se o rneu primeiro cui- 
dado para a frizcrida 1~ut)lica e serviâo militar. Jul- 
guei que, dando rcgulnridadc, ordem c boa organi- 
sai30 a estes dois irnPortaiites ramos do serviço, me 
acharia habi litad o a rcçularisar todos os outros. 
(Doc. n."", 2, 3, 'i, 5 e 6.) 

ri1 
I rutei pois dc ccii tralisar na contadoria geral, pela 

fórma corivcnieiite, todo o serviço qiie Ihc perten- 
ce, sern tirar i s  dclegac,ões as attrihuicões que Ihes 
cabem, iicm tzo poiico ás rccebedori;is (10s conce- 
lhos; cliamaiido, por exemplo, a rccclicr por cada 
districto, todos os rcsl)ec.tivos ftinçcionarios, o que 
não acontecia, e nxo adniittindo quc nem as delega- 
çóes, nem os.chefes fizessem dcspezas nao auctori- 
sacias, como era pratica, sobretudo em obras pu- 
blicas. 

Nuo achando a cscripturni.lir~ c a contal~ilitlade 
lancnda nas differentcs estaçõch clo modo a liabili- 
lar-rne a fazer urii orânrnenlo real (1% receita c dcs- 
pczn, e apresentar as competentes contas da gcren- 
cia, esiabelecidos os metliodos precisos, ordenei a 
sua confeccgo, a fim dc poder fazer esses irriport,arito\ 



tr;~l)allios. sem os cluaes não ha administração eco- 
I I I \ I I I ~ ~ : I .  (Doc. 1 1 . '  h . )  

Il:nteiicli que a primeira necessidade financeira era 
tr:ilar de fazer ilesti~)parecer, quanto possivel, o dc- 
ficit existente. Vcndo que náo rnc seria facil au- 
grnent:rr a receita. pareceu-me que podia, sem pre- 
juizo do serviço, diminuir a dcspeza. Sem desprezar 
o primeiro meio, fio que estava ao nieu alcance, fiz 
todos os esforços para realisar o segundo. 

Os foriiecimcntos c compras em Loanda merece- 
ram n minha especial attençáo. A fazenda publica 
estava 5 disposiçáo dos vendctlores, e os generos fi- 
cavam por prelos enormes, em consequencia de não 
sc offcrccer ~~aganieoto certo, immediato ou a pra- 
sos deterniinados. 

E~npcnliei-me pois em liabilitar o cofre a pagar 
a proinpio pagamento, e alcançarido-o por varios 
meios. serido um d'ellcs a n30 admissão das liqui- 
dacõcs da jiinta da fazcrida no pagamento dos direi- 
tos (13 alfanclega, mudou o estado de cousas: em lo- 
$ar dc pcdir o governo que lhe vendessem, vieram 
os veridedores pcdir ao governo que lhes comprasse, 
e estc passoii portanto a fazer o preço, recebendo 
iodos os l~cncficios cla concorrencia, que promovia 
110r m'io dos ar~nuncios competcnles. 

P;issci a ver que despezas poderia evitar, c es- 
liiclaritlo a maneira de ser de aljium:is instihiic:õcls c 
scrvicos, pnrcceu-mc qiie offercciam iimn 1)oa fonte 
de cconomi:~~, c procurei desde logo aproveita-las. 

Com essc firn reformei, por 1)ortari:i de 23 de 



abril, o serviço dos transportes iriaritiirios. (Doe. 
n.' 7.)  

Estingui, com o mesmo intuito. o esiabelccimento 
chamado das obras publicas, c (aolitratei com um 
particular a administração do arseiial por sua conta, 
com ohrigaçáo de fazer por preços commodos as 
obras precisas para o estado. Devo porém notar. 
que tive em vista, alem da economia, por em pratica 
o principio da não explornc,iio industrial por parte 
do eslado, o qual segui tambein arrematando o for- 
necimento da agun, c scguirei sempre que seja pos- 
sivel, porque enlendo ser o principio mais vantajoso 
na generalidade dos casos. (Doc. n.O 8.) 

Foi ainda com o duplo fim de economia e de me- 
Ilioia serviço, qiie appliquei aos hospitaes da provin- 
cia o regulanlento dos hospitaes miliiarcs do reino. 
convenientemente modificado. (Doc. n ." 9.) 

No mesmo intuito obrei, desarmando os brigues 
transportes Rodovalho e Carvalho, que sem neces- 
sidade do serviço ahi nnvcgavam, dando uma perda 
elcvtldn i fazenda. O pri~iieiro d'cstes navios exigia 
tlc concerto tres vezcs o preço pelo qual alguem o 
coml)raria se fossc posto i venda. 

Teve os mesmos motivos a dispersão e emprego 
util dos libertos que se conservavam ligados ás obras 
publicas, e a dos degredados c oillros que se acha- 
vam addidos aos rnesmos estabelecimentos. siisten- 
tados pelo cofre po1)lico. 

Logoque as circurnstancias o permittiram, reduzi 
;is proporções nuis sirnl)lcs a f o r p  expedicionaria; 



assitii como f iz seguir para o reino, por economia e 
Iiiinianiilade. os que ostaiam inutilisados pelas doen- 
!,L>. , [)o(,. n.OD 10, i 1 e 12.) 

Tive emfim sempre presente a idéa da reducção 
dcspeza, no que era possivel, ao adoptar as me- 

iliclas de orçanisação que emprehendi, presidindo a 
tudo o principio da mais severa economia em todo 
o aiino decorrido. 

Para augmentar a receita pouco podia eu fazer, 
vistoqiie n5o cabia na minlia alçada crear impostos, 
por isso iive de limitar-ine a estender o pagamento 
tl:~ decima aos habitantes da villa de Mossamedes 
(Doc. n." 13), e a fisçalisar e regularisar o serviço 
(13s alfandegas, para o que nomeei competentes com- 
tniss~cs de in querito a todas essas casas fiscaes (Doc. 
11." 14),  assim como empenhei-me em excitar o zêlo 
c exigir bom serviço dos empregados encarregados 
tlo lariçatnenlo e col,ranqa dos in~postos directos, 
[)ara melhor apurar a rctaeita existente. Ordenei que 
sc cstal)clecesse de novo o poslo fiscal da barra da 
Coriinbu, sem o qual se não póde dizer que ha re- 
gularidacle do seiaviço ctn Loanda. 

Consitlerarido muito defeituosa a pauia das alfan- 
degas da provincia, ordenei que uma commissão 
espccial para isso nomeada, me apresentasse o com- 
pcleiitc projecio de reforma; trabalho que está con- 
cliiitlo. mas que circumstancias especiaes têern irri- 

pcditlo de receber até agora o devido andamento. 
(Uoc. n." 15)'. 

1 Foi reinettido ao goverrio ein 26 de iiiareo de 4862 este tra- 



Arites de terminar a parte economica, devo notar, 
que aos servidores do estado se pagou, sempre que 
foi possivel, por conta do que se llies devia, e algn- 
mas d'cssas dividas eram bem antigas, contando-se 
no numero d'ellas, annos de pret ati~azados a certas 
praças. Do mesmo modo pratiquei a respeito de di- 
vidas da fazenda para com particiilares, effwtuan~lo 
ultimamente avultados pagamentos de titulos de com- 
pras e de liquidaç~es. 

Emfim, entendo ter toniado uma irnportante me- 
dida em determinar que cessasse o curso da moeda 
com a denominação de réis fracos, qiie iieiiliun~a lei 
positiva auctorisava, passando a do reiiio a moeda 
corrente na provinçia, corno se liavia estal~clecido 
durante a minha administração na proviuciri dc Cabo 
Verde. Tornei portanto as disposições precisas para 
se realisar essa reforma. (Doc. n . ( '96  e 17.) 

Era com cffeito iima medida reclamada por todas 
as consider:iy~cs. Tenho a satisfação de poder asse- 
gurar ao governo de Sua Magestade, que a reforma 
se acha quasi inteiramente operada, sem que tenha 
havido o niais pequciio ab;ilo. 

Vae ser tirado (Ia circulacão o resto do papel ali- 
ligo. Coiii mais algurii cobrc do reino, que pedi e 
espero me seja brevemenlc manclada, o qual corrcrá. 
como o tla provincia, e ao par com elle em valor de 

balho, o qual n5o teve resoiugZo. Ordenou-sc em outubro de 1863 
ao gorerriador de Angola que nomeasse unia eoniniissão para es- 
tudar a rcforma rln p.tuta, n qual seria logo posta r m  \igor. Esta 
pauta, rliie e idenlica á proposta anteriorniente, airida riáo foi ap- 
provada. 



réis fortes, sc c:on~~,leiarA esta reforma, aindaque o 
coljre provincial se n5o retire, o cjuc iodavia se ptdc 
krrilmcnte fazcr pelo iiioclo, que j i  officialmente iii- 
tliquei. 

Quanto 5 forca militar sem a qual nao jiilgo que 
possa haver nucioridade, nem governo e administra- 
ção em Angola, o meii fim, dispondo e regulando a 
de lirihn, por portaria de 11 de abril, foi dar-lhe to- 
das as possiveis condições de arranjo, disciplina e 
economia, e ao mesrno tempo lancar bases mais so- 
lidas rí, tranquillidade e segurança nos districtos de 
Mossamedes e Ambriz, pela centralisação e homo- 
geneidade da sua força de giiarniçálo, assim como 
pela unidade de toda 11 administração civil e militar 
nos dois districtos. 

Conservando a companhia. de linha em Malange, 
tive em vista sustentar o nucleo da forp ,  qiie nunca 
deve deixar de haver n'aquelle importaiilc ponto que 
jri depois rrimdei convenientemente fortificar, como 
ponio de apoio ao Duque cle Brngança: e base natu- 
ral tlc operações, quando houvermos de sustentar 

1 Os governadores t&em depois proposto a organisaçao de  um 
bata11150 ern Malaiige. Um dos grandes obstaculos eni Angola é a 
orgaiiisacão, niuiiic.iaiiicrito e ariiiaiiierito de forças cousideraveis 
para eritrare~n eiri caniparilia contra numerosas forças inimigas. As 
arinas niodernas resolvcrri em parte este problema. O governador 
geral prtiiu ao governo ern 7 de janeiro de 1862 uma porcáo dc 
clavinas rewolvcr, que\eram entzo coiihecitlas, afim de armar uma 
força de europeus, e @esmo alguns indigoiin~. tlcie seria facil de 
mobilisar e conduzir a qualquer poiito, pndeiidu assim conlar-se 
com decidida vantagem diante do griitio mal armado, c desconhe- 
cedor da arte da.g~icrra çoni tnes iiir.ios de accáo. 



guerra no interior, a leste, norte ou sul. (Doc. n.Oq8 
e l9 . )  

Ordenei o alistamento geral de segunda linha, 
com o fim de armar, onde era possivel, os cidadãos 
em sua propria defeza, preparar auxiliares em cer- 
tos pontos para a tropa de linha; e no districto do 
Golungo Alto organisar convenientemente toda essa 
populaçBo preta com propensa0 para a guerra, a 
qual será sempre, na actualidade e no futuro, o nosso 
recurso nus dificuldades que se oppozerem á iran- 
quillidade e segurança publica, e nos commettimen- 
tos a que nos abnlançarmos. A segunda linha foi 
sempre um grande recurso nos tempos passados, e 
collocada a t r b  dos nossos pontos avançados no in- 
terior, é um penhor seguro da sua rnunutenção, sem 
que se clespenda com numerosa tropa de linha para 
sua guarniçáo. (Doc. n . " 9 0 ,  21, 22 e 23.) 

Se dificuldades, algumas provindas d'onde devia 
dar-se apoio, teem obstado a que a segunda linha es- 
teja já com todo o dcscnvoI\rimento, de que é suscepti- 
rcl, e eni termos dc prestar todo o serviço que d'ella 
se tlcw esperar, confio poder no prosimo relatorio 
aiiiiiid (lar conta de ter conseguido esse imporiarite 
resiiltado. 

Organisada c collocatla convenientemente a força 
de ca~adores 2 c 3, rios tlistrictos do Ambriz e Mos- 
sarricdes (Doc. 11." 18), procurei, guiado pcla expe- 
ricncia dos desastres passados, providenciar com re- 
lação i necessidade de iornar, quanto yossivel, as 
guarniç~es dos differentes pontos encravados no meio 



do gcniio, independentes do mesmo gentio, para oc- 
coiai.t!rcin i s i i ; ~  aliinenta~ão. Ordenei por isso que 
i s  ~~ raçns  d'essas giiarniiões se iml~ozesse como obri- 
garão de serviço o estabelecer cada uma a sua cul- 
tura propria, tornando assim acluellas giiarni$bes 
urna especie de colonias militares. Posso dizer com 
satisfa~áo, qiie esia id;:~ sc mostra fertil em bons 
resiiltados; asseverando jS  o cliefe do Bembc, que a 
sou guarni~ao dentro em pouco riada precisará do 
gentio. (Doc. n." 2i . )  

Tomei tambem na capital da provincia, com re- 
laçáo á força militar, c ao pessoal alimentado por 
conta da fazenda, uma medida de grande vantagem 
para todos, e 1130 menos para a administraçêo. Cada 
corpo, alguns tl'elles muito pequenos em forca, tinha 
o seu ranclio, que não podia deixar de ser euirema- 
mente mesquinho, pela carestia dos generos cornpra- 
dos a retallio, e pela exiguidade da contrihuirêo de 
cada praça; mandei por isso qilc se fizesse um ran- 
cho geral em infanteria n.' 4, d'oirtle comem todas as 
pratas, alguns libertos ainda exisierites em Loanda, 
os presos, c aquelles que o cdre publico alimenta, do 
que resultou terem todos um rancho cxcellente com 
niodica con~ril~uição. Julgo que a esta medida se deve 
attrihuir em grande parte o não ter havido tantos 
doentes no hospital. 

Prestei a devida attenção ao material de guerra, 
do qual  acliei a provincia extreiiiamente pobre, mo- 
tivo este que me levou a i.equi>ilar algum, e pelo 
q u a l  lerei tle fazer outras rccliii>i~oes. Achando a re- 



pai-tiçáo respectiva inliabilitada para fiscalisar con- 
venientemente o movinicnto, a carga e a descarga 
competente em cada estaçuo, providenciei c111 ordem 
a regularisar o serviço. 

Nso havendo in\.cntai-io nem esçripturação regu- 
lar no parque de arfilheria, centro d'esse serviço, 
ncni na secrelaria geral, ri80 se sabendo ao certo o 
que havia, onde e como existia, ordenei que se fizesse 
o preciso inventario, e se estabelecesse a escriptu- 
raçluo cori~petente. 

Ainda n3o esti  concluido esse serviço; espero po- 
rém que o estará brevemente, e poderáo. então ser 
convenientemente fiscalisadas as entradas e saídas 
de material, a receita e o consumo, d'onde resultará 
regularidade e grande economia n'esie ramo tão dis- 
~~endioso do serviço publico. 

J,anç;~ndo as vistas sobre s administração pro- 
prianiente dita, pareceu-me logo que havia algum 
principio dcsharmonisador, como já em outra parte 
indiquei, na organisação d'esta provincia; e portanto 
a admii-iistrac%o nos mais importantes concelhos do 
in~erioi., clevendo ler for~a  de acção prompta e vi- 
gorosa, é demasiadamente fraca em detrimento da 
causa publica. 

As insiituicões municipacs e as justiças ordina- 
rias náo on'erec~cm, no meu entender e no das pes- 
soas qiic conliccein o scrião de Angola, a menor 
~ruiitagciii social. O concelho cle l\lassangano, possuin- 
do-as tlesde que cessou a occupaçáo dos hollande- 
zes, é uin dos mais atrazados e menos importantes 



tlo iriterior. Os inconvenientes S ~ O  obvios, attendendo 
i absolu t : ~  iiicapacidadc da gente que tem de desem- 
pdliar os cargos respectivos. Kii poderia ter reme- 
diado em parlc: este mal seni exorl~itar das minhas 
attribiiições, mas, alem de não ser cousa de pouco 
momenlo retirar a coiicessão de fóros e franquias, 
como as de que se trata, negocios mais urgentes me 
toem impedido de tciitar a rcsoliição d'esse impor- 
Iarite assun?plo i. 

Já declarei que aceitava inteiramente o principio 
da ~ ~ n i ã o  da auctoridade civil e militar; direi agora 
que voto .com todas as minhas forcas para que se 
reuna no mesn~o individuo a auctoridade judicial, 
como existe na grande maioria dos concelhos. O 
principio fundarnental do governo d'esta colonia deve 
ser o da grande ceniralisa~50, prevalecendo o ele- 
mento militar, que é o da acça,  da disciplina c da 
obediencia. 

Aceitando portanto o principio de serem milita- 
res os chefes dos concelhos, achei-me em dificulda- 
des para o seu proviniento, não at~undando os offi- 
ciaes de primeira linha em numero e habilitaâões, e 
sendo-me elles inclispensaveis para o serviço dos cor- 
pos e commando das forças. 

Concelhos ha de pouca importancia que qualquer 

1 O governâílor actual insiste na suppressZo das comarcas mu- 
iiicipaes e n~aiidou eal~edir unia circular consultando as auclori- 
dadea. cuja resposta; 6 conveniente que seja conhecida; bem como 
uma rcpresentaçgo ,dou habitantes do populoso coiicelho de Am- 
I~aca. onde se estab Ieceu ultimamente juizo ordinario, sub-dele- 
ca3'1 8 3  iiiunicipslid 1 de. (Doc. n . ~  25.) 



individuo póde commaiidar; mas temos os da lintia 
da costa, os da fronteira do interior, os do interior 
dc Mossamcdcs, c os concelhos do districto do Am- 
I~riz ,  ondc predomina o estado selvagem, nos quaes 
sc torna indispensavel terem por chefes bons ofíiciaes 
de primeira linha. 

Tenho procurado, n'cstas circumstancias, chamar 
nos corpos os oficiaes de primeira linha, sem os ti- 
rar comtudo dos pontos mais importantes, e tenho 
tratado de utilisar, onde 8 possivel, os oficiaes de 
segunda linha, assim como aproveitei com o mesmo 
intuito a collocsc,ão das companhias de caqadores 
11."" e 3, e da companhia de Malnnge, segundo o 
plano já citado, dando o commando dos concelhos 
:ios commandantes d'essas companhias. 

Dir-se-ha que este systema militar i! menos libe- 
ral. É, sem duvida, com rela~ão ao governo da me- 
tropolc, mas eu tenho a convicção dc que é confor- 
mc com a indole d'csie povo, e com o seu estado de 
desenvolvimento moral. Nem sei como e aonde se 
liavia de ir buscar chefes mais capazes, do que os 
ol~tidos por este systema. 

Na adininistração achei duas instituições que en- 
tendi scrcm nocivas: uma legal, que é o governo ad- 
riiiiiislrativo do Golungo Alto, constituindo uma roda 
incommoda e muitas vezes bem prejudicial no ma- 
cliinismo tidininistrativo setn nenhuns meios de fa- 
zer hcm, sendo pelo contrario causa de graves incon- 
vcniciitcs, ao que occorri provisoriamente, ordenando 
q u e  osrrespeciivos concelhos se entendessem dire- 



ctnincnlc com o governo geral, d'onde resultou grande 
I niiiapcrn nas ct~ni~~anhas subsecl ueii tcs do Songo c 
C:assarigei. (Doc. i]." 2(i.) A outra instituição exis- 
lia por direito coiisuctudinario; era o coinmando das 
ilhas de Loaiida, d'onile provinliam veumes, ci~ja 
extincçáo ordenei, tnaridando iunibcrn cessar por essa 
occasião um milito notavel, qiie soí'friam aqui OS pes- 
cadores, a titulo de forncccrem peixe pura os hospi- 
iaes e para os corpos, pelo preco de 10 réis fracos a 
libra. (Doc. n." 37.j 

Por esta occasião creei a administração do con- 
celho de Loaiida, juntando-lhe a extincta jurisdicção 
do comrnando das ilhas. h notarel que na capital 
da provincia n30 existisse esse empregado adminis- 
irativo. O chefe dc policia não desempenhava no con- 
celho de Loanda as attribuicões :idministrativas, que 
compeiem 30s governadores de 13enguella e Mossa- 
medes nos respectivos concelhos. 

Ordenando pois que o chefe de policia servisse de 
administrador do concelho, e organisando essa ad- 
ministraçáo, e as regedorias de parochia n'esta cida- 

L 
de, julgo ter satisfeito a uma iieccn~siclatle do serviço 
publico. 

Não podendo esquecer os deveres de fiscalisação, 
que a lei me impõe, a respeito dos differentes cor- 
pos colleciivos e outras ins~ituicões, que estão de- 

i O goveriiador gcral reprrseiitoii por differentes vezes ao  go- 
veriio sobre a conveniencia da suppresstio dos governos do  Go- 
lungo A110 e Ambriz. Estes governos foram supprimidos por carta 
de lei dc 5 de main MUc 



baixo da vigilancin do poder cscciitivo, exigi d'cs- 
s;is entidades, or~anicnios e contas, c, vieram ao ineii 
conhecirnenio as nilís circun~stnnci;is de algumas 
d'ellas. 

A misericordia de Loanda, qiie se não póde dizer 
irmandade, vistoque só conta Iioje um dos seus an- 
tigos irmãos. administrada lia viiiic e cinco a~inos 
por uma cornmissão de n ~ r n e a ~ ã o  do governo yro- 
vincial, tinha os stbiis ncgocios cm milito mau esiatlo. 
Segundo as conias do tinno cconomico findo, tiavia 
uiu deficit igual a inctade da receita dc um aniio, e 
no dia 30 de junho ultimo a divida passiva do es- 
tabelecimento era igual á sua receita tie dois annos. 

A náo fazer-se uma grande rcforiiia i ~ i  gercncia 
dos negocios e administra~áo inlerna d'acluella casa, 
de caridade, estava ella completamente perdida. En- 
caminhei por isso as cousas, e prestei-me a quc se 
fizesse um contrato entre a iiiisericordia e a fazenda 
publica, para iratamelito dos doentes rio liospita1 rni- 
liiar; e outras medidas foram tomadas ern conscllio. 
Espero pois ver. a irmandade res/abelecida, e cicie iio 
firii  do aniio ccorioniico corrente Iiaverh um saldo 
valioso em logar clc tlrficit, liul~ilitando-a a pagar 
n divida, "43 da qual revertem a favor do cofre tia 
junla; e a fazenda ler i  lucrado, porrlue os seus 
cjoenics S ~ O  tratados rnais economicamcntc, juntos 
com os docntes civis. (Doc. ri." 28) . 

1 Assirii :icoiitcçca. A rnisericortlia, cujo rc.ridiinento aiinual 
é de &:600$000 reis, npprcxitnatl:iriicritc, Leii(lu sido no aiino de 
4864 d1i '$:l;:i2dl)%O réis, serli coriiprclie~der o iendinwntn (10 11.n 



A junta protectora dos escravos e libertos nunca 
deu contas, apesar de seis annos de existencia, nem 
tnmt)em apresentou orçamento. Ainda me não foi 
possivel alcançar essas contas, que devem ser pres- 
tadas com regularidade, pois já liouve dois notaveis 
desvios no seu cofre; nem pude bem apreciar a ge- 
rencia d'aquelle importante estabelecimehto. (Doe. 
n." 39.) 

O cofre dos orphãos foi examinado por uma com- 
missão nomeada para esse fim. Comniuniquei ao 
governo de Sua Magestade o estado lastimoso em 
que foi achado este estabelecimento, e penso ter 
presiado um bom serviço no cumprimento do meu 
dever. (Doc. n." 30i.) 

importante legado em Pernanibuco, principiou a ter saldo annual 
e a pagar as suas dividas, coiiio sc vê prlt~s relatorios dos prcsi- 
dentes da comiiiissáo adriiiriistrativa, iiisertos lios boleliiis n.OR 4'J 
de 1863,35 de 1864 e h1 tle 1846. 

Eni abril de 1862 tirilia o cofre em saldo.. I:Bi864i4 
Junlio de 1863.. ..................... 1:358&642 

Feitas muitas obras e pagas importantes 
dividas. 

.............. 31 de deeeni bro de 1863. 2: 12361660 
............. 3i de dezembro de 1864.. 1:72165iS 
............. 31 de dezenibro de 1865.. 1:636&385 

................... Outubro de 1866.. 2:026&487 

Este estabelecimento 6 da maior importancia. Presta relevan- 
tes serviços iquelle paie e á humanidade. Merece extremada pro- 
tecçãio, e póde concentrar-se n'ellc o vasto miuisterio da caridade 
publica rias suas variadas e uteis applicap3es. 

1 D'este exame e representapao resultou a carta de lei de 28 
de junho de 1864, que deu á administraçgo da fazenda dos orphaos 
uma nova organisaçso. 



Notarei ainda, com rcfcrencia 5s medidas admi- 
riistrativas, que alcancei o estabelecimento do cor- 
reio por terra para o Ambriz; e terminarei com 
um facto negativo, relativo á junta geral do distri- 
cto. 

Foi applicada ás nossas colonins dc Africa esta 
nova institriiçuo. Julgo poder dizer, que essa impor- 
tação se ahi tem subsistido, ainda nuo produziu 
fructo. Aqui poucas vezes tem sido possivel reuni- 
la, e assim succetleu em jiilt-io ultimo, epocha para a 
qual a achei convocada depois de varios adiamentos. 
Em Cabo Verde roiiniu-se a junta gcrnl, durante n 
minha administrlição, em 1859, pela prirncira. vez 
depois da promulgaqáo em 1842 do codigo admi- 
iiistrativo vigente, e nunca mais o pude conse- 
guir '. 

Deixou pois de funccioriar a junta geral no se- 
glmdo anno de exercicio d'aquelles seus prociirado- 
res, assim como nao funccionára no primeiro. Ve- 
remos se os eleitos para o actual biennio mostram 
mais zêlo, ou se diio ainda mais uma prova, de que' 
não é de instituiçóes d'esta ordem qiic lia dc resul- 
tar, por ora, a almejada regeneraa.50 cla provincia 
de Angola. 

Devo aqui notar ires medidas de governo'e admi- 
nistração, que considero de importaiicia. Refiro-me 
ás inslrucç~cs que dei ao cominanclarite de S. Sal- 
vador do Congo; a ter sobrestado no cumprimento 

i Náo consta que se tenham depois retinido nem a junta geral 
de Angola, neni a de Cabo Verde. 



(10 tlccrcio iionie:iiitlo uin goverii;itlor (Ir, hlossariie- 
tlcs: e a ter-orderiatlo que fosse! processado, ria cori- 
fortiiidt~dc da lci, o presidcritc tl;i relação e o juiz 
da primeira \ar11 d'csta comarca. 

Na 'primeira live cm visis consolidar no Congo 
a nossa antiga dominação, aliis muito precaria, 
qtiando principiei a administrar esta provincia. Es- 
tabeleci como principio fundanleiital d'essas instriic- 
ções, que o comrnandantc eni todos os actos procu- 
rassc clcvar a auctoridade c10 novo Rci no conceito 
d':~cluciles povos, para assim indirectamente dcsvir- 
tiiar c tliminuir o prcstigio do pretcndentc; e recom- 
incridci-llie quc empregasse todos os meios ao seu 
alctlncc: para clinrnai. á obcdicncia todos os i.cgulos, 
cluc foram dcpeiitleiitcs c10 rci do Congo; particular- 
iiiciite pelo lado i10 Zairc, com n rnir;~ de esiahele- 
cer por ali coriimunicaqóes eriire S. Salvador e a 
cosi;i, c que, ~ ) r o c ~ ~ r a ~ d o  descmpcnliar-sc hctn .da 
siin commissão militar n'aqiielle ponto, presiasse 1130 
rricrius cuidado á sua missão politica, de não rnerior 
importancia. 

Tenho motivos para crcr que tis minhas instriic- 
qões ii:crn sido ruiiipridas, resiiliando d'cllas as lio- 
menagens dc suhrriissão no sei, ~~reslailas por grande 
numcro dc sol);is, muitos d'elles do Zaire, os qiiaes 
seguiam o partido do pretendente. Para este resul- 
tado muito concorreu o serviço dos paroclios do 
Bcrnbe e do Amlriz, cliic uiii depois do ouiro ali fo- 
ram, a instancias minhas, cxercer o scii niiniste- 
rio. I 



Pela segunda mcdidu, j& por rninl praticada com 
plena approvaçáo tlo governo, e scmprc ~ielos go- 
vernadores geracs das proviricias ultrarnarinas em 
casos identicos, por considera~ões de ortle111 cleva- 
da, pretendi salvar urn born principio dc adminis- 
tração, e os interesses do dislriclo de hlossamcdes, 
que' de miios lialieis e scguras iam passar, em epo- 
clia rrielindrosa, a mãos inexperienles, que niío of'fe- 
recinm garantias de habilitiade, e guardar a conterri- 
plasão devida aos officiacs d'esta provincitl, cluc 
depois cle longos annos de fadigas, sol'frimentos e 
perigos no serviço d'ella, têem direito i s  cornmissões 
Iionrosas, senzo lucrativas, sendo cttpazcs de as des- 
crripciiliar. Pcnso port:iiito nao ter obra(lo de leve, 
levado de serios e fund;idos motivos, e haver bem 
scrvido o governo e o paiz. 

Ernfim o facto da instauração do processo ao pre- 
sidenie da relação, por um acto t3e desobeciiencia c 
resislencia, manifesta e altamente proclamada, ás or- 
dens do governo geral, em niatci-ia de administração, 
c ao juiz cle direito pelo mesmo motivo, e por invasuo 
das a~lribuicócs da junia da fazeiida, factos lodos 
r,r;ili(~ados de caso pensado, e bem detcrminada- 
riic~ite com o fiin de desvirtuar a auctoridade do 
governo geral, c a da junta, foi um acto de rigo- 
rosa necessidade. 

Perileria, sem duvida, todo o clircito i confiança 
t lo  governo de Siia Magestadc, >e crn tal caso ngo 
dcsa2gravasse pelo modo conveiiiente a at!ctoridade 
do governo c da junta da fazeilda: solemneniente 



oHCiit1idtl pelos referidos magistrados. (Doc. n." 3 1 
c 32.) 

O serviço das obras publicas mereceu-me o de- 
vido ciiidado. Era preciso considera-lo com relaçáo 
ao que Iiavia a reparar e fazer de novo, aos melho- 
ramentos pnblicos em geral, e ;i economia dos co- 
fres da fazenda. 

Tratei logo, par economia, como jh disse em ou- 
ira parte, de evitar o cfispendio que se fazia em 
todos os concellios 3 titnlo de obras, que ou não se 
exccutc?vam ou se faziam a capriclio; c Iiojc acha-se 
regulatlo o servil0 de modo que náo sc dispenda sem 
aactorisaçuo, c sem o possivel exame e fiscalisação. 
(Doc. n." 33.) 

No estado em (pie se achavam os cofres da pro- 
vineia riáo era dado abalançar-mc a importantes com- 
mettimentos de obras novas, e linha absolu~a falta 
de pessoal proprio, podendo apenas achar um anxi- 
liar de prestimo n'um estrangeiro que aqui eneon- 
irei, e que tratei logo tle aproveitar; por isso apenas 
empreliendi eorn os meios (1.0 orçamento a obra do 
hospital do Ambriz. Fiz porém importantes e urgen- 
tes obras de reparaçgo no palacio do governo e no 
paço episcopal; nos edificios (Ia junta da fazenda; 
do Iiospital da misericortlia (adiantando para isto 
os meios i ridrriinistracluo); do quartel de infanteria 
1 i . O  1; c no poço da Maianga do Rei; e cuidei da 
rel~araçluo tlos differcrites edificios piiblicos no Am- 
I ~ I Z  e no Bcrnbe, arrilinados quasi completamenic: 
com as ctiuvns tlc riiuryo c abril ultimos. Auçtorisei 



;ilgumas despezas com as residencias dos chefes no 
interior; ordenei a fortificação dos pontos de hlalan- 
ge, Sanza. Talla Mugongo c Cassange; e puz 4 dis- 
posição do governador de Benguella 2:000&000 
rkis, c 1:000&000 reis á do governador de Mossa- 
medes, para reparação dos edificios publicos n'a- 
quellcs districtos, sob requisições por elles feitas, e 
segundo instrucções e ordens que Ilics dei '. 

Fez-se por minha ordem um reconhecimenio e 
esboço do rio Quanza entre o Dondo e Calumbo, e 
está-se levantando a planta da ilha e do porto de 
Loanda, trabalho que vae bastante adiantado, assim 
como tambem o encarregado das obras piiblicas 
Francisco Pereira nutra, sob as minhas immediatas 
vistas e direcção, e recebendo uma gratificação por 
parte da camara municipal, levantou a planta da ci- 
dade de Loanda, a qual se acha concluidae. 

Porém na parte relativa ás obras publicas, o que 
julgo ter feito de mais importante, é a obtençiio de 
meios para a realisação de muitas e valiosas obras 
em Loanda, como dispõe a portaria n." 54 dc 5 de 
abril, estabelecendo para esse fim, com assentimento 
unanime dos negociantes, proprietarios e mais pes- 
soas notaveis, reunidos em assernbléa junto ao con- 
selho do governo, um imposto de 3 por cento ad va- 

1 Foram depois ordenadas obras de grande irnportancia para 
a salubridade da cidade de Benguella. (Doc. n.O 3h.) 

2 Esta planta foi mandada gravar e depois reduzir, e ultima- 
mente mandada de novo gravar para uma obra que se publica 
por conta do governo. 



lol-enc sobre a importa~ão c cxpoi8ta@o d'este porto. 
il)oc.. 11." 35, 36, 37 e 38'.) 

tlade (Ias i-cfcridas obras, para dcscnvolvimento, afor- 
moseamciiio e saliiliridade il'esta capi~al, por isso 
seria esciisado encarece-las, cumprindo s6 clizcr que 
as comecei pclo cdificio da alfandega, j i  hoje adian- 
tado (T)oc. ri."$), que tenl-io feito grandes prepa- 
rativos para as quc cm seguida t k m  de executar-se; 
e que sc aclta traçado um extenso cries e grande rua 
rriarginal, arruaniontos novos, um local para estalei- 
ros c dcl)osilos, e cxcciitadas demolicõcs importan- 
tes, forrnanilo uma  bclla praça no c,cntro da cidade, 
c qiie se eslende ai6 ao c:lcs c porto2. 

1 O iriiposto de 3 por cento ad cnlol eiil para obras publicas 
i,eiideii na alfaiidega de Lonnda : 

118Gt-1862 38:629&2k7 

Nos annos econoinicos dc I 1862-1861 31 :iG2$883 
4863-1 861 33:908&602 

(186i-186.3 21:2338654 
No 1:0 seriiestrc de . . . . . . 18G:i-1866 44:311&!)S7 

Ern Uriigi~eila rende approximadaiiiente 10:000$000 rCis por 
aniio, e cni llossaniedes 2:000$000 reis. 

A alfaiidega de Loanda rendeu: 
I 1861-1862 87:891&495 
1862-1863 112:855&3691 

Nos aiinos ccoiioinicos de 1863-1864 99:9308370 
186i-1865 90:885&58% 
1865-1866 101:!257&66'2 

O reiidimciito do iaposto  de R por cento tem pois diiiiinuido 
lia alfarid~ga de Loaiitla, ao passo que o rendimento d'esta alfan- 
dega teni auginentado. 

2 Todas estas obras fornni traçadas sobre a nova planta de 
Loaiida. 



Mcraccii . a miiiha l)ai.ticiilar attenq5o ludo tluo 
podia tender ao dcseiivolvimento da proviiicia, em 
ordem a Iwomover a sua produc~iio, oílcrcccr ao 
cornrnercio os precisos meios tlc troca, e a eqiiilibrar 
ii'cstn colonia, quanto possivel, a importação com a 
cxy)ortaqão de gencros para o cxtcrior. 

Dif'ficil porém 6 csta tarefa, como sc vê do es- 
tado cm clue j i  disse acliar-se csta provincia. As 
circiimstnricias Irioraes da sua popiilsqão náo per- 
initterii aspirar, por ora, seniio á, exploracão, e n5o 
em larga escala, tlas industrias riidimentares, que 
pouco adiantarri n tomar os productos da miio da 
natureza. 

Com cssc iniiiiio, e a fim dc encaminhar a um 
iiielhor cstado dc cousss, prohibi as queiiiias quc por 
costume tlcstroem ;i vcgcincilo no paiz; ordenei que 
sc niio cortassem as palmeiras existentes, e incitei á 
plantacão tle novas, por ser esse um ramo de in- 
dixs~ria, cluc considero aqui muito productivo, pelo 
\.nlor dos oleos, e porquc, sendo já Iial~itual aos pre- 
los, está tainl~em rnais em liarrnonia com os seus 
11;il~itos de inclolencia e preguicn, por exigir poucos 
ciii(latlos e csforqos. (Doç. n."' 40 e 41.) 

Ttliitei iim cnsaio importante de colonisagão bran- 
ca, e procurei desenvolver a cultura de generos co- 
lonhes de valor, estabelecendo a colonia de Capan- 
gombc nas tcrras d'estc nome, cntrc a villa de 
Mossamedes c s Huilla. Estas terras, separadas da 
Huilla pia sci.i.3 cla Cliella, são consideradas como 
oroprias para essa culiiira. Estabelecendo esta co- 



lonia, que poderá ganhar grande importancia, tive 
taiuJ)em em vista dar por aquelle meio segurança á 
villa de Mossamedes, contra as guerras do Nano, e 
força aos pontos que já occiipimos a leste, assim 
como ver, se creando n'aquelle ponto uma valiosa 
agricultura dc generos ricos cle exportaq50, animava 
na planura superior da Umpala e da Huilla a cul- 
tura dos generos pobres qiie ali se dão, e que lioje 
se n8o ciiltivam por falta de extracqiio, abrindo em 
Capangombe um mercado ao consumo; porque de 
outro modo aquellas nossas occupaçoes ser50 sem 
valor nem resultado. (Doc. n.Ob 42, 43 c 44.) 

Por outro lado, se as necessidades ecmomicas 
me .aconselliavam a retirar do deposito de Loanda 
os degradados e libertos, onde faziam uma despeza 
inulil ao estado, qixiz lambem com isto ajudar o 
desenvolvimento agricola do paiz, e reforçar a acção 
civilisadora, que cumpre por todos os modos exercer 
na colonia. Enviei pois grande numero de dcgrada- 
dos para Capangomhe, e distribui alguns libertos a 
colonos vindos do Brazil, que para ali se dirigi- 
ram. 

Tentei tambem estabelecer uma especie de colo- 
nia de degradados em Cacorida. Tratei de empregar 
com proveito alguns libertos no Ambriz em traba- 
1110s agricolas, e espaltiei o resto dos degradados 
pelo interior, onde poder'io empregar-se utilmente 
por sua conta e risco, e onde serão uteis indirecta- 
mente, porque a simples presença de um europeu 
po sertão e conducente á civilisaçáo e approxima~ão 



(10s costumes portuguezes, circumsiancias qiie julgo 
conveniente tcr-se sempre em vista. 

A quest5o do scrvico, mais ou rrienos forçado (10s 
prclos livres, prende iiiteirariieri~e corri o desenvol- 
vimento do pai%, so1)retiido n3 parte agricola. Tive 
por isso tle dar totl:i n altenqão ao que encontrei na 
colonia a tal respeito. Se acliei dccreiadas as disyo- 
siçfies tlc noveml)ro tle 1856, que proliil)cm expres- 
samente iotlo o servivo forçado de carregadores, en- 
coiiitci tal disposiqão, n50 ol)siante, sem a devida 
eseciição, senclo pnrt icularmcntc o Golungo Alto e 
Cnmlrarnl~c, dois pontos milito importantes de ajuste 
forcacto para esse servico; e por concessócs particu- 
lares tle meus antecessores, os cliefes dos concelhos 
dos districtos dc Loanda e do Golungo (lavam todos 
os mezes, sol) varios pretextos, sobretudo a titulo de 
auxilio aos agriculiores, c com o nome de serventes, 
varias ccntenas tle iral)alliadores, apurados para esse 
servico, que prestavam contra vontade, na duvida 
tle c pie Ilies fosse cquitat ivameiite remunerado. So- 
Ire esta (luesta dc serviço forçado dos pretos livres 
vi  oii mui clifferentes as opiniões antes de chegar a 
,!iigola, e parecendo-me qiie os meus anteccssores 
irao icriaiii deixado de executar, sem fortes niotivos, 
lima i20 inil)or~ante disposi~ão tlc lei, julguei do meu 
rigoroso tlrvcr n3o tomar qiialquer resoluçiio, sem 
Icr I~em tlsliidatlo o assiimpto. 

Co~rio logo me fossem dirigidas muitas pretensúes 
~ : ~ r a  a concessão tlo auxilio dos cliumados serven- 
tes, tive cle toinar um expedicntc, aindaque provi- 



soriarncnic. Resolvi niio fazer taes concessões, e, res- 
poitnnrlo os acios dc meus :inicccssoi~cs, ordenei com- 
ti100 30s ~'11cfcs (10s concelhos, que todo o preto que 
iivesse ctiltii~.u, oii c~ualques industria propria em 
que se cmprcgnsse, nao seria em caso algum dis. 
traliitlo para o serviço de pnrticiilaics, para o qual 
só ~)oderit~rn applicar os vadios c ociosos; e, quando 
mesmo se trtltassc cle serviço do estado, esses pre- 
tos lal~oi~iosos~ si1 os l i l i ,  sd seriam chamados por 
escal:~, riso havcnclo d'aquellcs. 

Assim julguci eu que poderia talvez tirar proveito 
das cirçurnstaricias, estimulando directa e indirecta- 
meritc os pretos a dedicarem-se a tral~alho proprio, 
e levando os que nao fossem capazes de sentir esse 
estirnulo a traballiar por conh allieia, recebendo 
uiria justa rcrnuiieraç50. 

A qilcsião tlus (Aarregadorcs, para ser resolvida 
consciciic.iosumeiite, precisava que primeiro fosse de- 
cidida a cluestiio d e  po(1cr ou nlio su1)sistir o com- 
mc~rcio de Cassaiigc sem essos aiixilios forçados. Os 
cornmcrciantes diziam ~rositivamc~ntc que 1150, e a 
opiniáo, em geral, não contrariava a afirmação da 
gciilc do negocio. 

Cuinl~ria-me pois buscar os dados precisos, . e, 
aprcriantlo bem as coiis;is, ver se o inal, que pode- 
ria ~)osventur;i sofior o coliiiniiicio. n5o seria eon- 
trubalançado pelo I~ciii cluc tl'illii Iiavia de provir á 
agricultura. Se por6m cu não devia alterar comple- 
tanicnte as circunisiuncias existentes antes de estar 
linbilitudo a decidir oste ponto, e a julgar se pode- 



ria, sem perigo e antes com vantagem, por em plena 
cxeciição o decreto de 3 de novembro dc 18,5(i, al- 
guma cousa comtiido julguei po(lci. fazer.; e nomean- 
do cliefes novos para Pungo ilncloiigo e ilrnbaca, 
ordeiici-llics positivamente que se dtio eiilreinettes- 
sem por fiirma alguma no ajuste de carregadores 
para os ~)articulares, ficando porianto csse assum- 
pto limiiatlo ao Golungo Alto e a Carnbamhe, centros 
do rnovimento con~mercial para o inierior. 

Qiiundo porém eu proseguiti. nas precisas inda- 
gaçócs, e, apreciando o servico dos rnrrcgndores 
livres rnassongos, qac tral~alham com mais frerluen- 
cia na linlia de Carnbambe, pensava que com estes 
e com os quitnbundos se poderia talvez dispensar o 
servi~o dos carregadores dos tcrrerios av;~ssallados, 
pelo menos de Carnbamhe c Mtilangc, ficando assirri 
porventura resolvido o problema, sot,reveiu a gticrra 
de leste: os carregadores rnassongos escassearam, e 
portanto em vez do ordenar u não intervcnçuo ab- 
soluta dos chefes d'aqiielles dois concelhos no ajuste 
tios cnrre~ndorcs: fui Icvado a determinar-llies, ai- 
tcndrlntlo ás reprtbsent:içõcs do c*omiiicrcio, qiie Ilio 
presi:~ssciii algurii:~ coadj~lvaçáo 1)aisa C S O  fim em- 
(1uan1o durasse a gucrra. Ficou por~a~flo esse as- 
surnpio no mesmo estado até Iiojc. 

Ciiidando do doscnvolvimerito das in~liisirias, não 
podia desprezar a de mineraçuo. Essa iiiiliistria, \.:L- 

liosa e apropriada i indole dos halitantes, potlerá 
ter aqui podcroso auxilio do operarios de fucil ob- 
tericão, e levar o cornmercio da provincia a um ba- 



lanco arinual, que IIie iiso seja dcinasiadamcnte cles- 
favoiavcl, como hoje aconirce. Prestei-lhe portanto 
a proteccão legal ao meu alcance, quc não deixou 
de lhe scr pi.oveitosa. Ilevo especittlisnr a mineração 
de cohre no Cujo, ao sul de Benguclla, que se apre- 
senta promettedora. 

Annunciaram-se-me douradas esperanças de que 
esta provincia contiiilia cm seu seio a grande riqueza 
de carviio de pedra, e com eff'eito appareceram in- 
dicios de que elle existe no valle c10 Quanza, e da- 
dos para crer que tambem o haverá nas vizinhanças 
tleBenguella, e no Lil~ongo, onde ejecqóes de petroleo 
se apresentam á superficie da terra desde tenlpos 
remotos. Ninguem procedeu ainda a pesqiiizas para 
encontrar os jazigos, nem eu tenho podido ordena-lo 
por falta de pessoal competente que dedique a essa 
tarefa, a qual todavia não perderei de vista. 

O governo de Sua Magestade não ignora que a 
condiçib natural da administracão d'esta colonia é 
fazer a guerru, e preparar-se para ella. Se pois já 
mostrei que n'essa previsão inereceu todo o cuidado 
o pessoal e material proprio, niio se estranhará que 
eu tenha de dizer, que me foi nccessario fazer a 
guerra. 

(luarido me achara ainda pouco seguro, e não 
tranquillo a respeito do norte; quando uma expe- 
dição, que levára inantimcritos e recursos ao Bembe 
e Congo, acabava de recolher, apresentou-se-me a 
necessidade de í'azcr a guerra a Icste. 
il ti~ariquillidade e n segiirança tinham desappare- 
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cido do concelho de Pungo Andongo pelo desenfrea- 
mento de alguns cscravos fugidos, e o commercio de 
Cassange soffria gravemente dos ataques feitos no 
Songo ás suas caravanas pelos pretos do tcrritorio 
não avassallado. Tomei as metlidus adequadas e ob- 
tive que Pungo Andongo entrasse nas condições nor- 
maes. Uma columna de operacões rnanohrava logo 
depois no Songo, e as deprcdaçóes, que o commercio 
havia soffrido, recebiam o merecido castigo, que ía 
completar-se com a entrada em campanha de uma 
scgunda columna, cuja organisação eu mesmo fui 
presenccar em Malangc, visitando por essa occasião 
todos os concelhos do interior nos valles do Bengo, 
Lucalla e Quanza. 

N'csta occasião porém sobrcveiu urna grave com- 
plicação. O gentio (Ia jurisdicção de Cassauge col- 
locou-se em hostilidade com as auctoridades e com os 
com merciantes portupezes ali estabelecidos, e quaii- 
do a força de que o chefe dispunha, operava na di- 
visão do Songo, os negociantes das Maias foram ata- 
cados e roubados, e a feira ficou seriamente amca- 
çada. 

O commandante da primeira columna de opera- 
ções, o major graduado de segunda linha João Fraii- 
cisco do Casal, acudindo ao chamamento feito de 
Cassange, salvou aquella feira, prestando um ser- 
viço relevantissimo, o qual junto com outros jB pres- 
tados eu contemplei promovendo-o a tenente coronel, 
e submettendo essa resolução á approvação de Sua 
Magestade. Restava porém vingar as injurias, c elevar 



a nossa aucíoridadc. Ali  acudiu poii; n srgund;~ co- 
lumna sob o coinrnnndo do ionciiic dc priinciralinlia 
Julio riugi~sto tlti Serra, novos reforcos lhe foram cn- 
viados, c depois de dar ao commcircio da fci1.a o 
tempo de negociar com o gentio a eiiircga (tos obje- 
ctos roubados, quanio foi possivel, entraram essas 
forças cm campanha com boa fortuna. 

Um revez quc solrreram as nossas forças em 29 
de dezembro, obsta a que eu n3o possa declarar 
n'estc I-elatorio terminada a campanha. Tonei já as 
~iiedidas precisas, enviei os reforços necessarios, c 
espero que niío i;ir~l:iri muito que esse revez seja 
vingatlo, pacifica110 o paiz, e concluida a guerra. 

Ao ~ S S O  ~ I J ' O  lcvaa a guerra aos scrtõcs longi- 
~ U O S  do Songo e de C:assangc, cuidei de satisfazer 
:i uma instari~e necessidade da nossa occupaqão 
n'aquellc p i z .  Os negociantes estabelecidos nlaqiic!l- 
les 11onIos da linfia por n6s occupadn, e a tropa que 
os guarnece, :tclinm-se sem fortificar,ão para sua cle- 
feza. Maridei coiisiruir uma fÒrtaleza ern Malange, 
e outra crn Cassange, e reducíos apropriados cm cada 
iim dos pontos iiitcrrncdios do Sanza e Talla h4~1- 
gongo. (Doc. n.O 4 5.) 

Espero que a lição quc com a guerra receberá o 
genlio, c a forca maierial c moral que dar& a linha 
dc fortific;lcão, mutlarão para. o futuro a nossa situa- 
@o, até lioje 150 precaria n'acliicllns paragens. 

Tive ainda tle fazer uso da força armada ein duas 
o~itrns differcn tes circiimslaiicias e posicóes : a pri- 
mei~-1i n'um golpe de rniLo sobre um ponto, ainda 



não guarnecido por nós, na costa ao norte do Am- 
hriz, em Mucerra, onde me constava acharem-se es- 
tabelecidas barracas de negreiros, e n'cllas escravi- 
sados alguns recrutas desertados do Amhriz, e para 
ali levados pelo gentio vizinho, que os cnpturára. 
Resultou d'esta eupedicão dispersar-se aquelle centro 
de trafico com a destruiçáo das barracas, não se po- 
dendo haver os pretos ali escravisados, com os quaes 
os barraqueiros fugiram para o interior, onde foram 
d'elles despojados e do mais que possuiam, correiido 
grave risco de vida nas máos do gentio. 

Foi no sul que segunda vez usei da força, man- 
dando urna expedicáo contra o Bandua, chefe prelo 
estabelecido no serino de Célles, constituido iim 

couto de ladrões e escravos fugidos, que sulieiam 
os nossos estnbelecimcn tos da costa, desde a foz 
do rio Cubo á do Catumbella. A expediçgo partiu 
do Egito, onde desembarcou a tropa saída de 
Loanda, e seguiu para o interior de Célles. Não 
pbde ser alcançado o Bandua, que se relirou a um 
logar inaccessivel nas montanhas. -4 ex pediçáo te- 
ve porém sobre os outros chefes d'aquelle sertão e 
sobre o mcsmo Bandua uma grande influencia mo- 
ral, s:tlutar para os nossos cstabclecimentos e para 
O seu cominercio. 

As relações que, no periodo a que se refere este 
relatorio, sustentei com os estrangeiros.em conta- 
cto corn a provinciu foram amigaveis. É verdade 
qlie se deu um muito grave conflicto entre o go- 
verno geral e o comniand:inte das forcas navacs 

4 



dos Estados Unidos n'esta costa, o qual exigiu que 
Ilie fosse entregue um subdito americano, agente 
da sua esqiiatlra, que, commetlen(lo um crinie, f6ra 
preso e processado, querendo o commandante ame- 
ricano subtrahi-10 á acçso das nossas leis. Repelli a 
exigencia, dispuz-mc a repellir a aggressão, como 
em tempo competente participei ao governo de Sua 
Magestade; sustentei o direito e a dignidade na- 
cional; e o preso foi jiilgado corri todas as  sole- 
mnidadcs legaes, e condemnado i expulsiío da pro- 
vincia, d'onde saíii immedititamente. Este grave ne- 
gocio foi levaclo de modo, que náo obstante ter to- 
niado uma ailitude amea~adorn,  c achar-se n'elle 
compromettido o amor proprio do comodoro ame- 
ricano, as  minhas relaçóes com a estação naval 
dos Estados Unidos restabeleceram-se, passado nl- 
gum tempo, e ficaram no pé da mais perfeita cor- 
dialidade. (Doc. n.O 46.) 

Entretive coin a eslação naval franceza, e com 
o governador dos cstabclecimentos francezes no 
golfo de  Guiné, relu~ões de perfeita amisade e boa 
vizinliança. O commandante da estação e governa- 
dor era o capitno de mar c guerra Augusto Bosse, 
que em Bissau ganhára em tempo tanto direito ao 
reconhecimento do governo portiiguez, expondo-se 
gravemenle 3 si e aos seus, para restituir i nossa 

4 sses an- auctoridade aquelle ponto em sublevaião. C, 
tigos laços de :iffeiçao mutiia, estreitaram-se n'csta 
occasiso, e cu farei todo o possivel para qiie elles 
coniinuem a existir entrc este governo geral, e o 



seu successor no commarido, corno 6 conveniente 
por interesse da provincia, c dos dois paizes içual- 
mente. 

Tenlio mantido boas rc laç~es  com os oficiaes e 
agentes da Gran-Bretanha n'esta cosia, achando-me 
sempre em perfeita harmonia com o seu represen- 
tante oficial na provincia. Tenho tidoeomtudo mo- 
tivos para achar-~ne inenos satisfeito a respeito dos 
commandanles dos navios crucadores, e do juiz 
commissario na commissão rnixta. 

O commandante de um vapor de guerra inglez 
desacatou a nossa bandeira, e visitou o patacho 
Tarujo II ,  fundeado no porto portuguez da Equi- 
mina, 1150 lhe assistindo direito para o fazer, em 
vista da disposiç20 expressa do n." 4," do artigo 
3." do tratado de 3 de julho de  1862. O comman- 
dante de outro vapor, tendo dado reboque a um 
navio americano, que encorilrou com avaria na costa 
do norte, e tendo-o trazido a este porto, instou 
para que eu o apresasse, corno implicado no tra- 
fico de escravatura. 

Representei energicanieilte no primeiro caso, 
como cra do meti dcvcr, e no segundo não ncccdi 
ao c:jiranlio pedido, sem comtudo deixar de  notar 
ao commandante iriglcz a sua contradicção mani- 
festa, poisque não tcndo apresado o navio, queria 
que a auctoridade portugueza o fizesse. 

Os commandantes, o juiz commissario e o pro- 
prio consiil, aindaque este com menos insiancia, 
têcm-me representado contra a ida dc pretos emi- 



grados para S. Thomé. Tenho-lhes feito ver, que 
essa gente emigra em rigorosa conformidade com 
a lei, e, emigrando, está perfeitamente no seu direi- 
to, do qual me não é licito, nem a posso despojar. 
Não obstante, os commandantes e o comniissario 

' 

repetiram as suas representações e instancias; po- 
rém vendo que não podiam ser attendidas, decla- 
raram que appellavam para o seu governo. Res- 
pondi como exigia a dignidade do governo da pro- 
vincia e do paiz. 

Por outro lado o commissario brilannico, appa- 
recendo complicado n'um contrabando, feito de 
bordo de um navio de guerra inglez, pelo qual está 
em processo, julgou-se auctorisado a tratar official- 
mente este negocio com o governo geral, reclamaiido 
os objecios apprehendidos, e ameaçando com re- 
curso para o seu governo. Tive de fazer-lhe ver 
convenientemente, que taes assumptos eram de com- 
petencia judicial, e que elle n5o podia entreter cor- 
respondencia oficial com o governo da provincia, 
senão na qualidade de juiz commissario da com- 
missão mixta, c n'este caso ainda só quando al- 
guma circumstancia especial exigisse que o fizesse 
individualmente. Comtudo n5o deixou de dirigir- 
me officios sobre objectos de conveniencia parli- 
cular, os quaes portanto tiveram de ficar sem res- 
posta. 

Turribem sou informado de que o mesmo corn- 
rnissario nas siias comrniinicações pretende chsiriar 
desfavor sobre o meu procedimento a proposito da 



ida dos emigrados pretos para S. Thomé, do que me 
limitei a dar conta ao governo de Sua Magestade. 

Mencionando aqui estes incidentes como devo, 
cumpre-me notar que julgando essa maneira de 
proceder dos funccionarios brilaniiicos desairosa 
para a nuctoridade portugueza, sobre a qual pre- 
tendem exercer pressão, e parecendo-me o seu pro- 
ceder e cxigcncias prejudiciacs e offensivas para o 
paiz, penso ter correspondido ás  intenções e de- 
sejos do governo de Sua Mãgcstade na altitude que 
tomei, e no procedimento que tive. (Doc. n.""7 
e 48.) 

Tenho compendiosamente exposto os actos da  
minha administração no anno clecorrido, absten- 
do-me corntudo de mencionar assumptos de menos 
importancia, que mereceram a minha attenção, e 
que todavia não são sem valor para o andamen~o dos 
negocios, e para a organisação e prosperidade d a  
provincia. 

Muito resta ainda a emprehender : poderá mesmo 
asseverar-se que não fiz muito; diz-me porém a con- 
sciencia que me niio poupei a esforços e fadigas, 
e que procurei, quanto possivel, aproveitar o teni- 
po, ta0 precioso n'estas regiões, onde ninguem póde 
confiar na saude, e menos contar com a vida du- 
rante as crises epidemicas, como as que encontrei 
n'esta provincia. 

Agora passarei a expor em poucas palavras o 
estado em quc ficaram as cousas da provincia ao 



[crininar o anno dc 1861; c por n l i i  se poder4 
jl~lgar do resultado dos esforços, c das medidas da 
rriinha admiriistraç~o no mesmo anno. 

Havia então tranquillidade nos districtos de  Ben- 
guella e Mossamcdes, e as noticias que d'ali lenho 
levam-me a crer que não devo receiai. por ella no 
futuro. 

O districto do Ambriz estava igualmente tran- 
quillo, e a auctoridade no Congo tinha todo o as- 
eendentc preciso para não dever recciar-se que o 
pretendente cause incjuietações ao governo. Este 
facto leva a crer que o resto do gentio se conser- 
vará tambem socegado. Lamcnto o mal que nos 
fazem, directa e indirectamente, os estabelecimentos 
estrangeiros no Quiccmbo e Ainbrizctc, e o com- 
mercio que se faz livremente no Zaire, ao que me 
niio é dado prover de reniedio, por scr questão re- 
servada, com rasão, ao governo de Sua Mages- 
tade. 

Espero porém yuc nao venha d'ali alteração á se- 
gurança e tranquillidade dos pontos que occupâ- 
mos, e ás  suas rnutuas communicações. 

O districto de Loanda e o de Golungo Alto, até 
Malange, estão perfeitamente tranquillos, e nada 
indica que deva receiar-sc Iiostilidades por parte 
do gentio, no norte e no sul. Hesta o estado de 
guerra a leste de Malange, não concluida pelo já 
indicado desastre da 1." columna de operacões de 
commando do tenente coronel João Francisco do 
Casal; mas cstão tomadas as medidas para que se 



termine essa pendencia, e fique pacificado o yaiz, 
e segura a sua litilia commercia1. 

Emfim, siio de boa amisade as  re1ac;óes com os 
estrangeiros em contacto corri a proviriciri; e creio 
portanto podrr rlizcr-se quc o seu estado politico 
n5o pcioroii, antes rnclliorou niuito, pois o que 
rcsta de agitação a leste, 1150 sc r i  talvcz de grande 
~nornento. 

O scrviço militar c civil, sirnl)lificado e melhor 
orderi:idu, marclia, ern crcscerite regularidade, e a 
1)arlc: economica apresenta u [na notavcl transfor- 
niaçao. 

N'este ponto convcm ndduzir alguns algarismos 
dernonstrati\~os, cluc aprcsenlo. 

No segundo sen~csirc de 1859 a somma despen- 
dida em coinpras, feitas pelo comprador da junta 
da fazenda, foi de 7:021$9(30 reis fortes, e no se- 
gundo scmeslre de 1861, foi de 1:576$075 réis. Não 
faço a comparação com o anno de  1860, por ter 
sido excepcional em consequcncia da guerra do 
norte. 

Os fornecimentos, que feitos pelas administra- 
ções anteriores a credito, ficavam por preços exor- 
hitantes, feitos actualmente a prompto pagamerito, 
d%o a differença, que consta do seguinte exemplo: 
a farinlia de mandioca que se pagava a 492 réis, 
termo medio (800 réis fracos), cada casunguel, um 
alqueire proximamente da medida de Lisboa, com- 
prou-se de maio em diante ao termo niedio de 276 
reis. 



A rcforma do serviço dos triinsporics marilitnos, 
e (Ir? ouir:is embarcações do esiailo, deu para as  
que se conser\ranl, uma economia não inferior a 
25 por cerito; e quanto aos transportes Clz valho 
e Rodovalho, que desarmei, julgar-se-ha da econo- 
rnia I ' C S U I I I Z ~ I ~ C  pelas considera$bes segiiintes: 

A dcspcza ~ncnsal  de cada um d'estes transpor- 
tes orçava por 3!0$000 a 370$000 réis. Quando 
cbeguci ;i provinci:l achei o Carvalho fretado a r :~- 
sào tle 1538846 réis por inez, sendo todas as  des- 
pezas feilas pela fazenda; e ianto a junin, como o 
governo geral acbaram o contrato vantajoso, d'onde 
se vt: quc o servir;o feito por aqiielle transporte era 
considerado quasi sem ralor, c que o producto de  
carga e passageiros o era igrialmen te. Por outro lado 
o que a fazenda pagou; durante o semesire findo, 
de freies e passageiros, foi unicamente 6508457 
réis, que é portarito o valor do serviço que o estado 
teria a pedir aos ditos dois transportes. d evidente 
que com elles se Ctizia uma dèspeza importante e 
absolutamente inritil, se fossem conservados. 

O estabelecimenio chamado do Collegio ou obras 
publicas, gastava em pessoal, termo medio, réis 
4:300$000 por anno, e o arsenal gastou no anno 
economico de 1859-1860, em pessoal e material, 
19:896$269 réis. Com a extiricção, a que ji nie 
referido estabelecirnent,~ das obras publicas, e com 
o contrato do arsenal, cessou o abono aos respe- 
ctivos artistas e a libertos addidos; todas as obras 
precisas para o estado passaram a ser feitas no ar- 



senal; c no semcsire firido, de junlio a fim de dezem- 
bro de 1 8 6 i ,  fez-se sí, a despeza de 3:465&6i7 réis, 
a qual em proporcão seria de 12:000$000 réis n'um 
semestre de  annos anteriores. Devo porém notar 
ainda, que nuo ~vae aqci incluida a despem do ma- 
teri;il, que era fornecido ás obr:is publicas, porque, 
corrio essa despeza riso está classificada, não ha da- 
rlos para apura-la; devia porfim ser corisideravel, 
porque entrava muito material para aquelle esta- 
bclccimento, e elle é aqui muito caro. Pótle consi- 
derar-se augmenlada em não menos de 3:000&000 
a 4:000$000 réis a economia acima rioiada'. (Doc. 
n.OS 4 9  e 50.) 

ri despeza do Iiospital miliiar no segundo se- 
mestre de 1859 só com as dietas e corn o pessoal, 
iião entrando o pret e os generos que fornecia o al- 
moxariFado, foi de 4:033$258 réis, e estes ohjc- 
ctos e os medicamentos não iniportaram de certo 
em menos de 4:500$000 réis. Ora no segundo se- 
mestre de 1861,  pelo novo systema de adrninis- 
traçuo, toda a despeza de pessoal e material com 
o hospital militar, exceptuando sómente o venci- 
mento dos facultativos e pharmaceuticos, que tam- 
bem náo é incluida na conta acima apresentada, 
foi s6 de 3:211$968 réis. E deve notar-se que as 

1 A despeza total iio anno economico de 1861-18tj2 foi de 
10:865$475 reis fortes, na qual a estaçao naval entra com a im- 
portancia de 4:3748435 réis em material e concertos, e o parque 
de arlilheria (em consequencia das continuadas guerras) com a 
avultada iinportancia de E:250&453 reis. (Doc. n.° 50.) 



circumsiancias são desfa~oraveis para o semestre 
de 1861, ern qilc houve varios casos de epidemia, 
a que cliarnaram febre arnarella, não tendo havido 
em 1859 epidemia alguma. Cabe tambem dizer 
tlqui, que a reforma na adminisiração da Miseri- 
cordia deu em resallado, que satisfazendo clla a 
todas as suas obrig:~çõcs e coinprornissos, gaslou 
no ultimo semestre 1:k79$791 réis, tendo gasto 
3:207$96'i. réis no scmestrc precedente, vigorando 
o systema antigo. 

A divida do cofre geral, que era de 86:683$110 
réis ao começar a minha gercncia financeira, ficou 
sendo, em 3 1 de dezembro, de 54:392$669 réis,náo 
iiicliiindo em ambos os casos a somma de réis 
3"2837$702, que se deve ao cofre dos ausentes e 
que o governo garantiu. (Doc. n.O"l e 52) 

As despezas de pessoal iios districtos de Loanda 
e Golungo Alto, no fim do anno ficaram todas pa- 
gas até 30 de novembro; atraso portanto de um 
mez, quc é com pouca diffcrença o que encontrei. 

Eril Benguella ficou tudo em dia, como é costu- 
me, visto haver sempre saldo n'aquelle districto. 

Em Mossainedes, para onde se transferiu men- 
salmente de Benguella a quantia de 9238096 réis, 
ou 10:153$836 réis nos onze inczes decorridos, e 
para onde se remetteu de Loanda por varias fórmas 

1 Esta divida, náo obstante as extraordinarias despezas das 
guerras e expedições, estava reduzida a 48:14646i9 reis em i 7  de 
setembro de 1862, quando entrou em exercicio outra administra- 
çao, como se vera pelo doe. n.O 52. 



a quaiilia de 15:241$359 reis, hn ainda alguiri 
atraso nos pagamentos, o qual n5.o posso determi- 
nar por nao terem chegado d'ali os esclarecimentos 
precisos, com relação ao fim de dezembro. Sei po- 
réni que a divida n'aquelle districto é inferior i 
que existia ao começar a minha gerencia. 

No districto do Ambriz, Lendo despendido o co- 
fre da capital desde 9 de fevereiro ati: 31 de de- 
zembro a somma de 28:789$107 réis, havia ii'esta 
ultima data a divida de 12:277&167 réis, não sendo 
possivel calcular a que existia em fevereiro, mas 
que não era inferior. Deve notar-se que grande 
parte do pessoal, que ali funccionava, vencia pelo 
cofre de Loanda (como em Mossamedes vencia pelo 
de Loanda e Bengiiella), e que hoje tudo vence por 
aquelle cofre, inclusivamente um batalhão de ca- 
çadores de seis companhias, que faz a sua guar- 
niç5.o. 

Encontrei, e ainda existe, embora já  diminuida, 
uma divida, que se julga ser grande, proveniente 
dos ajustes de contas ás praças que deixaram o 
serviço militar até 30 de setembro de 1860, os 
quaes se lhes não pagavam desde muitos annos. 
Essa divida entrou em !iquidaç80, e no fim de abril 
conto saber o encargo que ella constitue para o 
cofre publico. 

Pondo de parte a divida ao cofre dos ausentes, 
garantida pelo governo, e a divida de ajuste de coil- 
tas, cmbora d'ella algumas quantias se pagassem; 
não mencionando os districtos do Ambriz e Mos- 



samedes, onde o esiudo dos cofres em 9 de feve- 
reiro e 31 de dezcmt)ro se contrabalança, nem os 
de Benguclla, de Louridn e do Golungo Alto, quanto 
a pessoal, por iiáo Iinver diffci-ença n'elles eritre 
um e outro periodo, vh-se, em pi-esença do estado 
geral da fazenda da 1)rovincia em 31 de dezembro, 
que a gerencia do cofre central de 9 de fevereiro 
até dezemljro r150 foi desfavoravel, e que esse cofre 
tiirha 8618458 rkis negativos em 9 de fevereiro, 
e 1:015$224 réis positivos em 31 de dezembro. 

l? verdade que esio cofre recebeu em subsidias 
do reino 8311 00$000 reis4, mas pagou de dividas 
antigas 32:230#,44.2 réis, e reinetteu para os cofres 
de Mossamedes e do Ambriz 44:030&466 réis, o 
que somma 76:320&909 réis, havendo por tanto a 
favor d'elle só a differença de 6:779$1093 réis. Deve 
porem ajuntar-se, que se pagaram muitas despezas 
extraordinarias de janeiro até jultio, entrando a de  
pret e soldos dobrados, que representa uma somma 
importante; que em jultio se augmciitou a força de 
inhnteria n." 1 ,  com um importante recrutamento, 
e que ficaram addidas a este corpo um grande nu- 
mero de praças dos corpos expedicionarios; pelo 

1 Desde junho de 1860 até fevereiro de 1862 recebeu o co- 
fre da proviricia em dinheiro, rerriettido de Portugal 62:661&924 
r6is do credito de 200:000~000 réis, votado pelas leis de I l . d e  
maio e 30 de junho de 2860; gastando a expediçso que partiu do  
reino o resto d'esta quantia, 52:000&000 reis, vindos de Macau, 
e 28:000$000 reis do cofre da marinha, sem comprehender arma- 
mentos, muniçdes e outras despezas que elevaram a cifra total 
das despezas da expediçao ate aquella epocha a mais de reis 
m:ooo~ooo. 



que passou a ser muito avultada a despeza da guar- 
nição de Loanda, e que, durante seis Inezes, se fez 
a guerra a leste, o que não s6 deu logar a despezas 
extraordinarias, nias paralysou a cobran~a  e mes- 
mo o rendimento dos impostos directos no districto 
do Goliingo Alto; e que os rendimentos que este co- 
fre tira da alfandrga de  Loanda dimiriuiram pela 
estagnação do conimercio n'esia praça, em conse- 
quencia de causas já apresentadas em oiiir:i parie. 

Julgo pois que as  cifras e as considerações que 
deixo expostas, mostratn que a gerencia financeira 
da provincia desde 9 de fevereiro a 31 de dezem- 
bro foi organisadora e economica, e de grande pro- 
veito para a colonia, e que sem as medidas de or- 
ganisação tomadas, e as  muito imporiantes econo- 
mias realisadas, apesar dos subsidios fornecidos pela 
rnetropole, a divida, a não ter augmentado, não 
teria diminuido, e a junta da fazenda niío teria o 
credito que hoje tem, em virtude do qual é o com- 
prador prociirado pelos vcndedorcs, quasi que es- 
iabelece o preço aos generos, e 4 :i junta quem se 
fornece mais barato de tudo clue precisa. 

Do que fica exposto deduz-se tamberil que o sorve- 
douro dos recursos da provincia s5o os districtos do 
Arnbriz e Mossamedes, que produziiitlo rnuito pouco 
directa e ilidirectamente, fazern iirnn despeza eiior- 
me, que teni de ser siippritla pelo cofre de Loanda 
com algum aiixilio do de Benguella. 

A despeza de  cada um d'esses dois districtos 
não é inferior a 3G:000$000 réis aiiiiiiaes; o ren- 



dimenlo d a  a1f:indcga do Ambriz no anno ccono- 
mico anterior foi de  10:162&325 réis (sei que  no 
semestre findo diminuiu muito), e o de  Mossame- 
dcs foi dc  6:007$1)65 réis no anno civil d e  1861. 
Qilaii10 a impostos directos o tlistricto de  Mossa- 
mcdes só teve d'essa fonte, até 30 junho de  1860, 
a somriia de  2968123 réis que rendeu o imposto 
dos escravos desde que foi lançado. A decima de  
1860-1861 foi collectada em 2:206$848 réis. No 
disiricto do Ambriz figura o dizimo d e  Encoge, 
que  sc pódc dizer nominal. 

Assini o estado tem gasto, e continuará a gas- 
tar,  11rna somma enorme sem nenhuma utilidade 
dirccta, tanto com a s  occupnções do Arnbriz, como 
com as  d e  Mossamedes, o que  não quer  dizer que  
náo dcvcssem ser  feitas, mas que porveniura o fo- 
ram por um errado systcma, ao  menos e m  Mos- 
snmedes, ondc a linha de  occupação da  Huilla a o  
I I u m l ~ e  nao prolcge nem desenvolve o menor in- 
teresse comrnercial, agricoln ou politico: o distri- 
cto do Ambriz daria para as  suas despezas, logoque 
o cobre (10 Beinbe pagassc os direitos, e que a s  fei- 
torias estrangciras estabelecidas no  nosso territorio 
en l re  o Logc e o Zaire, ali não estiressem defrau- 
dando a nossa alkindcgn de valiosas sommas. 

Os serviços judicial e ecclesiastico n%o estão 
debaixo da  minlia direcc,iio e acção directa; ainda 
assim prociirci, pelos meios indirectos que se  me 
offereceram, cncurninhar convenientemente o pri- 
ineiro, mas 1130 tc~lho a sa t i s fa~ão  de  ver resiiltado 



dos meus esforc,os, nem esperanca de o obter de  
futuro. O serviço ecclesiastico tornou uma marcha 
que muito promettiu a bem da religião e do estado, 
sob a direcçt-io do revcrcndo bispo D. Manuel de  
Santa Rifa Barros, e O seu futuro era auspicioso ao 
encerrar-se o anno de 1861. Infelizmente come- 
çou o novo anno com a morte do zeloso prelado, e 
não posso prever o qiie acontecerá, pois tenho mo- 
livos para receiar quc as  C O U S ~ S  não corram como 
fora mister no serviço da religião, a que n'estn pro- 
vincia está tarnbcm muito ligado o da  instrucc,ão 
publica. 

O estado sanitario da provincia era satisfactorio 
ao findar o anno dc i861. Fóra da capiial corria 
a saiide publica sem alteração, e em Loanda, se 
durante o ultimo irimestre appareceram no hospi- 
tal alguns casos de lebre, como a que reinou no 
anno anterior, eram de natureza esporadica, e tudo 
promettia que o flagcllo iião visitaria de  novo esta 
cidadc. O serviço sanitario podia dizer-se defi- 
cienlc por falta dc f;icultativos, cuja necessidade, 
por varias vezes, durante o anno, eu fizera sentir 
ao governo de Sua Mageslade. 

Na0 era stltisEtctorio o eslado do commercio ao  
findar do anno; e a agricultura pouco ou nenhum 
dcsenvolvirnento mostrara ter lido. E nem podia 
deixar de ser assim, poisque quaesquer que fossem 
os meus esforços, náo cabia nas minhas forças, 
sobretudo em tso curto espaço dc  tempo, destruir 
as causas que acima mostrei produzirem a apathia 



commercial que encontrei, ás  quaes se juntaram 
a guerra da America, e a maior complicação das 
cousas de Cassange, assim como as  que produziam 
o atraso da ngricullura. 

E este o estado em que ficou a colonia a meu 
cargo no firn do anno, a que este relatorio se re- 
fere. Se nuo ha grandes resultados obtidos, alguma 
cousa todavia me parece poder notar-se com van- 
tagem em relação ao que por mim foi encontrado, 
e sobreludo mais alguma cousa ha n esperar da 
semenie qrie laiicei a terra, e que é de crer que 
geriniric e fructifique. 

Poderia concluir aqui o meu trabalho; parcce- 
me porérn conveniente levar ao conhecimento de  
Sua Magestade o meu juizo sobre o futuro da pro- 
vincia, assim como as minhas vistas sobre o rriodo 
de promover o scu desenvolvimento e prosperi- 
dade. 

Os dominios portugiiezes d'esta parte da hfrica 
comprehendem, como já demonstrei, rima immens:~ 
exlensáo de territorio, que póde adiantar-se ex- 
traordinariamente para o interior. Esse territorio 
é coriado de rios, que correni para a costa occiden- 
tal, e os seus valles são notavelmenle ferteis, assim 
como as  entrantias da terra se mostram ricas de 
melaes. Podern portanto esses dominios offerecer 
valiosos recursos, e a inetropole deve aproveita-los. 

É essa corn effeito urna ihcse irrcfutavel. O que 



resia C determinar os meios para se alcariçar o fim. 
Este  paiz jaz sob o sol dos tropicos, e é babitndo 
por prelos. Estes, se não siío cri1 geral uma raça 
inkr ior ,  sso-rio porventura c n ~  cspccial, e os d e  
Aiigo1:i S ~ O  talvcz d a  cspccialidnde; mas qiiando o 
1150 sejijani, ncllam-sc cin coii~pleto estado de  ru- 
deza. 

Eslcs pretos conservarn-sc quãsi compleiamenie 
no estado d a  n:iiui.cza, n 1,rcla é como escrava e 
obrigada aos tral~allios mais riidcs, não  corihccem 
as  necessidades (Ia civilisa~áo, c as  naluraes, n'csia 
zona, cm qiie s ~ o  miiiio rnais limitadas, e onde a 
terra prodiiz, qtinsi espontnric:iiiicntc, o suficiente 
em rclaçuo i sua  p o p i i l n ~ ~ o ,  póde dizer-se que as sa- 
iisfazein sem trnb:iltio. Po r  oiitro lado o calor tro- 
pical, se nco n1e:mo a siin propria natureza, con- 
vida os pisetos 1í intlolcncin e 30 O C ~ O .  E portanto 
m i ~ i i o  prcguicosa toda essa populaç3o indigena, e 
rnuito diminuta relatiranicnle 5 imrnerisa exlensão 
de territorio. 

Corrio pois aproveitar os rcciirsos d'esin terra, 
s e  os  scus 1iabit;intes r150 oiTci.eceni os precisos 
meios de  tr:rt,:tllio? Dir-se-lia qiie iijiporiando no 
paiz a r a l a  1,rnric:i coiii :i sii;i i i r~(~l l i~c i ic ia ,  cricr- 
gia, arnor c Itabiios clc trntxilliai.. Alas os valles de 
Angola, onde se produzcm os gcncros coloniaes, não 
permittem o trabalho aos  1,r:incos; e se  com o de- 
vido resguardo ahi podcriliiri viver c fazer cultivar 
a terra dirigindo o tral~aliio dos prcius, falta-lhes 
a precisa acção sobre elles pela quasi completa 
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isenção do traballio forçado. E nos pontos elevados 
d a  pruvincia, onde, dizerri uns,  e siippõem ouiros, 
que o branco ~ i v e  [)em, ou niio se prodiizem os  ge- 
neros coloniaes, ou ficam a ião grande disrancia que 
o prefo do 1rrrnspoi.te toriia scm valor a cullurn. 

Quando poréin com mais ou menos sacrificios 
a colonisaqáo branca fosse possivcl, d'onde havia 
de vir essti colonisação? O ieino e as ilhas adja- 
centes, que gente podcrDo da r  anniialmente para 
colonisar a nossa Africa? iVáo é bem sabida a es- 
cassez de  braços, que a e n i i g w s ~ o  pata o Brazil ah i  
!em produzido? Aindzque se dirigisse para Angola 
toda essa einigracáo (o clric não tlcvin icniar-se, por- 
que  uma parte tl'ella scri  mais util á rnctropole no 
Brazil, do que crn ATrica), rião era isso um grão de 
areia lançado atiiiiialrrieiilc ii'csse vasto deserto? 
E a emigraç30 d a  Eiirol)n, criiclii:iiito e s i i ~ c r e m  er- 
mos os sertões da  Amei-ic:~ tlo rioric c da -4ustra- 
lia meridional, tlio sr i i ldr i \c is coiiio os valles euro- 
peus, e os serlóes (30 13rnzil iiiais s:iutlarcis que  os 
d e  Angola, podci~criios 110s ter a pi~ctciis50 de  a 
cliamar aqui? 

Ilir-se-ha que náo se tem ibiiitltl explorado csie 
paiz ti luz da  scieiicia ou nicsirio d a  intelligeri- 
cia, q i ~ e  ainda se  riso fízcrani esfoi-ços de coloni- 
saçáo e acl imaia~ão,  de rriodo que possa deduzir-se, 
que a t t~ese  d a  impossibilidade do trabalho dos 
brancos está denlonstrada. S i iwondo,  [nas niío con- 
cederido clue assim scja, cssialnns nós em circum- 
stancias de arriscar gente c dfiiliciro em experien- 



tias, que pelos argumentos h priori não devem dar  
bom resuliado? Deveremos despovoar o sul do  reino, 
o Minho e os Acorcs para çorrcr o risco de inukili- 
s a r  colonos nos nossos scrlõcs africanos? 

Ma1 guiulus r30 pois, quanto u mim, as  idéas 
d'aquelles que pens;lrn no grande impulso agricola 
que  dizem poder c dever dar-se á pt-ovincia de  An- 
gola, enviando riicios e gente do rei no. E u  não posso 
ter illusfics a cssc 1-cspcito, cin vista do conheci- 
menlo quc  pesso;llmenle adcjuiri d'esta provincia, 
e d a  d e  Cal~oVcrde, pcrcorrerido a costa c o inte- 
rior. 

A agriciillura dos brancos ern Angola, cin çe- 
neros coloniacs, póde dizer-se irnpossirel scrn o tra- 
balho forçado; e rnesmo assim nunca s e r i  t a ~  pro- 
ductiva corno em S. Tliomé, na I-Iavana, no Bra- 
zil e Estados Unidos, pela facilidade que lêem os 
pretos d e  subtrakiir-se A acçao dos brancos, fu- 
gindo para onde não é possivel ir  busca-los, o que  
náo succede tios paizes citados. 

Trabalho livrc dos preios, prestado aos brancos 
pela rcmuneiSaçao, que o producto da agricultura 
dos tropicos perniiile dar,  é u m  soolio, ao rncnos 
por ora. Os preios que, por exccpcão, forem labo- 
riosos, traballiam para si, que de pouco cnrcc,cm, 
e não para os agricultores brancos; cultivam a 
s u a  propriedade táo facil de  obter, e que lhe  d a  
mais  lucro coni rekçao  As suas necessidades, que 
o salario d o  lavrador, do qual nao supportani a su- 
jeição, iiicúmmodd aos seus liabiios e d e s ~ i ~ c e s -  



saria ás suas limitadas aspirações; quanto aos pre- 
guiyosos, poderá o agricultor dar-lhes salario que os 
convide? 

Coirio os precedentes do governo de Sua hlages- 
tade sfio todos contrarios ao traballio forçado nas 
colonins africanas, seria ocioso fazer indicações 
em tal sentido, c pelo mesmo motivo cumpre di- 
zer, que se riso deve ter illusõcs a respeito do seu 
grande desenvolvimento abricola. 

Partindo d'estas bases, e sendo tacs as minhas 
conviccões, é claro que sou de opiniáo, que as vis- 
tas do governo se tlcvcm dirigir particularmente 
sobre 3 exploraião commercial d'este paiz, e so- 
hre os meios de educar e apoi.tuguezar a raça preta, 
poisque seri com ella e por ella, que poderá levar, 
se é possivel, n'utn futuro mais ou menos reri~oto, 
este paiz ao grcniio da civilisriqão. n'5o digo que 
se despreze a agricultrira, onde ella seja verdadei- 
ramente util e protlucliva, c a dislnncia que possa 
fucilrncntc proteger-se, e receber o inipulso da in- 
telligéncia e esforço dos europeus que venham es- 
tabelec~r-se n'esta provi~ic~ia. Para isso basiará, du-  
rante miiitos annos, utilisar os terreiios proximos 
da costa c o dos valles dos rios, que sáo os mais 
yromcttedorcs e os que nwrccein considcralão. 

f i  de pririieira necessidade tomar os nossos li- 
mites lcgacs n'esta colonia, e occuparnios devida- 
mente a cosi:i. eiitrc 5' e 12', e 18' de latitude, de 

que passe 1:elas nossas tilfandcgas todo O 

commercio de iiiiporla~ão e cxporlação que n7ellas 



se faça, e assim cessará o trafico entre o Ambriz e 
Molembo, onde estou corivcncido qrie n30 acaba 
senáo com cssa occiipação pela nossa parte. 

Devemos estabelecer con~rni~riicações para o in- 
terior pelos rios como o Cunene, que constituirá ao 
sul  a nossa fronieira, niio convindo estender a OC- 

cupação pela costa alcm da  sua foz por um paiz 
deserto e esteril; e taiiibcrn seguir pelo Zaire, que 
constituirá ao norte uma grandc linha commercial, 
garantida pela occiipação da costa até 5" e 12' de  
latilude meridional I .  

Ern seguida cumpre chamar os pretos á s  nossas 
rclaçõcs e sujeição pelo bom trato, sem vexames, 
ou exigcncias pecuniarias, como signal de  vassal- 
lagcin. Sejam as  alfandegas a fonte de receila d a  
prorincia. 

Se pois nós não temos gente (nem n teriam ou- 
t ras  nações) para colonisar a provincia e explo- 
ra-la agricolamente desde j6; e só pelo systema 
indicado d a  occiipaç50, o commercio viria espon- 
l a h ~ a m e n t e  aos nossos estabelecimentos, não lendo 

1 Em 2 de dezembro de 1861 foram pedidos ao  governo dois 
botes de f ~ r r o ,  para corii ellcs se proceder ao reconhecimento do 
rio Lucalla. Estes botcs acliarn-se hoje eni Loanda. O Lucalla tem 
grande deseiivolvinieiito desde as terras da Ginga at6 á sua con- 
fluericia eni Massangano com o rio Quariza; e poder$ talvez tor- 
nar-se uma grande via industrial, airidaque a navegação 1150 se 
verifique, senáo passando os generos por terra em curtas distan- 
cias do plano superior para o plano inferior das cachoeiras ou 
obstaculos; o que 6 facil, mandando estabelecer nos pontos ade- 
quados povoaçdes, que se prestarao a esse trabalho, mediaale di- 
rn inrito salario. 



oulra parte onclc comprar e vender; segue-se que  
a s  occiipacões no  interior, pelo centro, não deverão 
esiender-se alem d c  certos limiies, porque o contra* 
rio será nocivo e perigoso, ao passo que é desne- 
cessario. Temos uma linha de occupaçáo no inte- 
rior, já em verdade bastante avançada, desde S. Sal- 
vador do  Congo, ao pé do Zairc, aié ao  Humbe sobre 
o Cunene, interrompida, comojá mosirei, por grande 
extensão de territorio, não guarnecido, entre  o dis- 
tricto do Golungo Alto e o do Ambriz ao norte, 
entre  o mesmo districto e o de  Benguella no  cen- 
tro, e entre  este ultimo e o dc Pilossamedes ao sul. 
Conservar essa linha, senão mesmo reduzi-la a li- 
mites convenientes, e em qualquer dos casos for- 
tifica-la e guarnece-la, estabelccendo n'ella colo- 
nias militares, e collocar n'rsias iodos os degra- 
dados, que podérem c devercm ser  dispensados do  
serviço miliiar, ciltendo ser  uma mcdida de grande 
alcance para o futuro d'esia provincia. Não se deve 
exceder esta l inha:  conicniemo-nos com a zona 
coniprehcndida cntra  ella e a costa, sendo bem 
occupada e defendida, e com os interesses do com- 
mercio, que  o gentio do interior não póde deixar 
de  entreter comnosco. 

Já demonstrei que a s  occupações do interior d e  
Mossamedes não tccm valor. Só a do  Humbe o po- 
derá vir a ter mui remotamente, quando subirmos, 
como devemos, pelo valle do Cunene, em cuja mar- 
gem assenta o posto que  occupâmos. N'este ponto 
julgo devermos tomar  por limite a serra d a  Chella, 



cuja aba occidental, e o valle d e  Caparigombe e 
Bumbo, offerecerão, durante muito tempo, espa- 
çoso campo i aciividade dos coloiios e crnprelien- 
detiores. 

Com a exposta ordcm dc i Jéas  vac de  accordo a 
fortiíicag,ão que ortienei em Malange, ccritro da  li- 
n tia interior; c s t i  em 1iai'moni;l com cllas a colonisa- 
çáo que procuro cstnhelcccr em Caconda; e n'cssas 
vistas tenciono, logoquc se  nie offereça occasiáo, 
abrir  as  comrn unicações para o Bembe por Encoge, 
ligando assim os concellios populosos e bem avas- 
sallados dos vallcs do Qannzn, Bcngo e Dande com 
o iiorte da  provincia, assim como entendo que,  
logoque seja possivel, sc  deve trabnltiar no mesmo 
sefititlo, correndo de Pungo Andongo para o sul até 
Csconda, através do tcrritorio, não  occupado, do Li- 
bolo, B61iliindo e Bilié, c d'ahi até  os limites do  
sul d o  ludo do  Hurnl~e. 

Devo comtudo ot~scrvtir que  os pontos occupa- 
dos ri'essa linha, e a s  colonias militares ahi esta- 
belecidas, devcrgo tcr por fim tomar pontos cstra- 
tcgicos para segiirtlr a don~i~laçXo, crear estancias 
para o commercio do seriao interior, e cstabelccer 
ceiitros de  populti@o brarica, ou mesmo preta edu- 
cada ao  contacto dos brancos, como fóco de civili- 
saçno, sem que (leva pensar-se, qaaiito a mim, em 
d'ahi tirar resultado para agricultura de gcneros 
eoloniaes, a não scr  em futuro rnuito distante. 

Occupada assim a provincia, tomadas por este 
modo n'esse immenso traclo de terreno as conve- 
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nienles linlias d e  liniiic, com sujeição e dominiocffe- 
ciivo, conviria actuar sobre a sua  população para 
educa-la. Como porém rcalisar ta0 :irdua empreza? 

J i  acima disse, e é obvio, que só o contacto dos 
brancos, e as suas  relações podem educar os pre- 
tos, que convem cbamar e afagar, fazendo-lhes ver 
que  o nosso dominio não é pesado, para que elles 
o não evitem. É niister que o preto conheça que 
a auctoridade do funccionario braiico é mais suave 
e mais benefica que a do sóba preto. 

Cumprc portanlo rnudar dc  Fystcma, acabar com 
as  camaras, a s  juntas de parocliia, a s  eomniissões 
municipaes, os jiiizes ordiiinrios, c os subdelega- 
dos, quc náo tccm sido no iriierior serião fontes pe- 
rcnnes de rcxames para os prelos. E u  mesmo ob- 
servei em todo o scriáo, que essas administrações 
c justiças de brancos desciripenliadas pelos pretos, 
corno siio c r150 podem eni gcr:il deixar de  ser, 
ernrii at>soliitarnentc odiosas tanto aos brancos co- 
mo aos mesmos prctos. (Doc. n." 25.) 

É preciso dar uma boa posição aos cliefcs, e em- 
pregar os  meios para se  Ihes Fazer effectiva toda a 
responsabilidade dos seus actos, e, concentrar n'el- 
les toda a auctoridade; podendo assim esperar-se 
os effeilos da acçiio benefica e rnando que se  Ihes 
confia. 

O cliefe para a adrriinistracão, e o padre para a 
instrucçao e educação iritellcctual, nioral e reli- 
giosa, eis-aqui todo o funcciorialismo que convem 
conservar n'csse seilão. 



O chefe scrli juiz de  paz e ordiriario, será admi- 
nistrador e commandante militar; mas não será 
collector, pois entendo que essa entidade deve ser 
desconhecida no scrtso, ondc  1150 convem pedir 
ao preto um real cle imposlo. Toda a populaç3;o d a  
provincia pagari  bcin o scii tributo na aliandega, 
concorrcrido assim, riiais oii menos directamente, 
para a prodilcçtio ou para o consumo. 

Exceptuando os conçellios, onde os costumes dos 
pretos tenham já sido muito alterados pelo trato 
com os brancos, e raros são ellcs n'esta provincia, 
ê minha opiniâo que a ins t i tu i~áo  dos sóhas deve 
ser conservada, pois como auctor*idade ~radicional, 
é, e s e r i  sempre, a mais respeitada de todas. 

Que um grande conccllio composto de mi i i~os  
sóbas seja diviclido em divisões, e que  o comman- 
dante da  divisáo seja O clicfc dos sóbas da sua, cir- 
cumscripç~o,  póde por escepçtio adrni~tir-sc; mas 
que  os pretos se entcridarn tlireciamcnte com os 
sóhas. Se  houver alguns brancos cst;ibclccidos nos 
sobados, ou gente de  c8r c mcsmo pretos que se  
possam dizer educados c civilisados, csscs que  de- 
pendam dircctarnenie do chefe, ou do commantlante 
da  divisão, quando o hnjn, c não  do sóba; e só con- 
virá dispensar o valor d'esla instituiçáo cliiando o 
numero d'aqiielles se tornar grande, e a sua força 
moral e influencia dominar a dos sóbas. 

Julgo dever lembrar aqui que a Inglaterra e a 
Hollanda, habeis naç0es coloniaes, lêem sempre se- 
guido com proveito o systenia de  utilisar, quanto 



possivel, a s  instituições dos indigenas, como já re- 
motamente outros povos dominadores wsinaratn e 
praticaram em suas vastas conquistas. 

Não posso tambem dispensar-me de  apresentar 
uma idkn que  considero capital a respeito do  as- 
siimpto tic que se irata. Se é conveniente aceitar 
e aproveitar a instituiçiío e aucloridade dos sóbas, 
é tambem preciso educa-los e aos seus macóias; 
iridispcnsavel aportugiicza-10s) e, como um pode- 
roso meio de o coriseçuic, devemos ensinar-lhes a 
ler, cscrever e coniar e m  poriuguez. Saibam por- 
tiigucz, quanto possivel, o s  grandes de um sobado, 
qric os pequenos o irno aprendendo. SePor1ug:il não 
póde cluasi com ccrteza crcar aqui  uma ilação d a  
sua raça, como crcou c10 outro lado do Atlaniico, 
30 rricnos eduque um povo quc  fallc a sua lingua, 
e ~ c n h a  mais ou rrienos a sua  religião e costumes, a 
fim de Iatiçar mais cslc novo cimento na  causa d a  
c iv i l i s a~ :~  (10 mrindo, e de tirar dcpois mais par- 
lido das suas r.cl:tçíjes c csicirços liunianitarios. 

Dcrnos pois aos  prelos bons aiicioridades n a  pes- 
soa dos clicfcs, bons mcstrcs e directores n a  pessoa 
dos padres, não imponhâmos aos sóbas senão a 
obrigasão de dar  soldados para a força militar, e 
de ensinar a ler, cscrcvcr e coritar a seus filhos, e 
aos de seus parentes e macóias; e deixemos que o 
tempo, a religiao e n inslrcicção façam o seu dever. 

Do que fica C X ~ O S I O ,  v6 O goyerno de Sua  Ma- 
gesiade que eu voto pela maior simplificação pos- 
sivcl da  administraf30 no  interior da  provincia, c 



nem podia deixar de assim pens:ir em vista do es- 
tado iiitellectual e moisal da  sua população. É um 
povo na  ii-ifancia, portarito deve dar-se-llie, mais ou 
menos, uma organisaçiio patriarclial. O regimen 
municipal e a s  justiças ordinarias poderão apenas 
convir em dois ou tres pontos do litoi-al; e a inda  
ahi a auctorid:rde administraliva local dcve presi- 
dir i municipalidade. Nem esiáo menos em desac- 
cordo com o estado selvagcni da provincia a s  fran- 
quezas eleitorues, que Ilie foram concedidas, dando 
em resultado, por um lado a dccepçáo e a burla, 
por outro a desmoralisai$io. 

E preciso pois retrogradar; nno tenlio duvida em 
afirma-lo ao governo de  Siin Rlngestade, e sou in- 
suspeito, porque desde muiio moço combati pela 
causa das instituições que nos regem. Náo posso 
convencer-me de qiie aos povos selvagens dos ser- 
tões de  Africa se  devam applicnr as garantias e con- 
ceder a s  ininiunidades consiiti~cionaes implantadas 
em Poriugal em 1834, nem lambem creio qiic a 
pouca e vacillante populoç5o europea, que 11al)iia 
Angola, e a diminuta população indigena, qiie se 
considera, civilisaida, em Lonnda ou Bcnguell:i, 
aprecie essas inslituições e saiba fazer uso d'ellas. 

Julgo necessario fnzcr-se uma grande reforma 
politica e economicn em Angola. Feila. clla, ficarão 
lançados os alicerces da  prosperidade da 'colonia, 
e cessarão os sacrificios por parte da  metropole, 
o u  serão de  pequena impor~ancia  os que haja de 
fazer para realisa-Ia. 



Essa grande reforma deverá ser acompanoaaa 
dc  differentes providencias, entre a s  quaes passarei 
a cnun-iesar a s  scgiiintcs: i.", a exploraçáo scienti- 
fica da  provincin, melliorando-a, no  que  for pos- 
sivel, quanto á aclimacão dos brancos nos pon- 
tos mais proprios para o estabelecimento d'estes, 
e com relaçiío aos recursos mineralogicos; 2.", uma. 
lei que facilite iniciramentc a ricquisiçao d e  terras, 
dando, corn a s  menores formalidades que for pos- 
sivel, ao  ciiltivador a propriedade do baldio que  
tiver cultivado, e ao pesquisador a da  mina que 
houver descol~erto e pozer em exploração; 3.") pro- 
videncias tendentes a facilii:ir a emigração cspon- 
tnnen do reino c illias, nprcscniando-a com a s  van- 
tagens que  offercce a c10 Brazil, c proporcionando 
tambem os meios á reernigr:ic~o do imperio, aos 
que ali se aclinrcm descontentes, adiantando a pas- 
sagem nos navios de cornmercio, e dando-a gratui- 
tamente nos do  cslndo; 4.", uma lei de  melhora. 
mento na situaçáo aclual dos funccionarios, assegu- 
rando-lhes tambem um futuro, sem o que a adminis- 
traçáo central não  tem força no  mando, nem podem 
aproveitar as  suas mais j ustns e necessarias disposi- 
ções, nem tão pouco se  p6de esperar que  o funccio- 
nario seaffeiçoeá coloniu, e n'ella se estabeleça, como 
convem aos iritcsesscs do paiz '; 5.", uma disposição 
quc  facilite a in  troducção, o derramamento, a crea- 

1 Tomou-se esta providencia, porkm como nZo foi combinada 
com a indicada no n." 10, produziu ella ainda maior desequilibrio 
nas finanças coloniaes. 



ção eaconservação deanimaes que  auxiliem asdiffe- 
rentes industrias; 6.", a crcaçáo de  um banco em 
Loanda, e do estabeleci nienio de navegação a vapor 
particular á costa, medida dc  grande auxilio geral, 
mas especialmente para o commercio; 7.", a con- 
strucção de algurrias estradas auxiliares das com- 
municações fluviaes, e grande dcsenvolviniento de 
obras publicas, hoje largamente possivel com o 
producto do  imposto d c  3 por cento ad aalorem; 
S.", a educaçuo e instrucção da população, atten- 
dendo a que iia provincia náo é possivel grande 
apj)licaç50 á s  sciencias, riein aos europeus nem 
iiicsmo aos 'indigerias, pois apenas convirá orga- 
nis:ir aqui um bom lyccii, alern dc  algum collegio 
para a infancia; e os padres seráo mais bem cdu- 
cados nos serninarios dc  Portiigal, ficarão rnais 
poririgiiezes, e continuar50 a s6-10 voliando ao seu 
pniz, e aprcnderáo rnellior a liiigiia, que depois 
devem aqui ensinar;  9." a troca tle recrutamento 
de  pretos entre  Angola, S. Tliomé, Cabo Vcrtle, e 
rnesnlo Moça~nbiqric, unico meio de ter bons sol- 
dndos pretos dc  I." linlia n'csta provincia, visto a 
propen"s0 LIOS nativos para a tlcserç50, a facili- 
dade clc a rcalisnr, c a dilriciiltlade de a punir, e 
porque, resistindo os brancos difficilmenic i vida 
de  soldacio, seria csi:i a. in:incir-a de dispensar 
mais ou nienos cornpletainci~le o seu serviyo mi- 
lilar, empregando-os mais utilmente, tcnrlo tnm- 
L,eiii cm al lenlâo o prcciso augnicnlo de forca de  
1." linlia em h a r ~ o r i i a  com o aiigmenlo do nii- 



mero dos pontos occiipados na  provincia, e ou- 
t ras  circumstancins que o rcclarnam; 10.O, uma 
organisalao geral cios diflerentes scrriços publicos 
tendente á sua maior simplificaçáo possivel, dc  rna- 
neira que se erriprcgue o nierior numero de indi- 
viduos, pela eslrernn dificuldade d e  os obier ido- 
ricos, a cujo respciio não me dispcnso dc  indicar 
a suppressão das delegações de fazenda, siibsti- 
tuindo-lhe o sgsieii~a que  vigora em Cabo Verde; 
I I.", urna pi-ovidericia cornbiriacla com diffcrentes 
nações a. bem d a  causa da  Iiumanidade, se este 
scntirnento é real c u n a ~ i i ~ n c ,  proliibindo a venda 
d e  armas e polvora, ohjectos que alimentam o tra- 
fico d a  escravatura, excliisivatnente fornecidos pe- 
los inglezes e americanos, com o que ficará segura 
a obcdiencia dos prelos avussallados, e irioffensi- 
vo o genlio tiiarite da  nossa força armada; 1 2 . O ,  es- 
pecialmenie lima rcforina rio serviço judicial, de  
modo que os empregados do juizo de paz sejam 
muito intercssados nus conciliaçóes, e que  n'este 
juizo sc  teriniriern a maaima parie dos pleitos, dei- 
xando 30s sóbas clccidir a s  questões entre filhos 
(vassallos) aié certa alçada, embora com 3 con- 
servaçao de prejuizos, que  s t  o tcmpo e a educação 
poderá0 acabar; e deixar aos clicfes, como juizes 
ordinarios que são na  rnaxima parte dos conce- 
lhosi, o decidir a maior parte das causas crimes, 

1 A antiga institui$io do julganieiito summario em tribunal 
coiriposto do cli~bf~., coirio juiz, do escriuáo e do tendala (inter- 
prete) com voto consultivo, corriprcliendia a do juizo de par, era e 



de m d o  p o  ás  i n ~ a n c i a s  super io~es  não subam a 
infiiiidade de proccssos, que lioj,e sobem, com grave 
prejuizo publico2 c lrorrorosos vexames e injustiça 
para a s  partes; 13.', o estabelecikl-i.ento de lima es- 
ração naval a vapor, que  possa aaxiliar a adminis- 
tração lias suas rclaçõcs entre  os  postos da  costa, 
e que de accordo coin a s  auctoridades dos differen- 
tes pontos responda, peranle o p i z ,  pela completa 
execuçso das leis conlro o trafico, que  comtudo 
póde dizer-se acabado, no tci*ritorio tiuassallado, 
salvo algiima muito rara trnrisgrcss5o, c que as- 
sim s c  poderia dizcr csiiiicio ciii iodê a costa, 
desde 5" e 12' até  18", cc~s;~iiilc,  Iiriiiiilli;lç50 que 
muitas vezes soffremos dos estrttrigci i'os; cslasáo 
naval, que bem org:~iiisacla c I~cin (lii'igitln náo cau- 
saria iiiuito maior dcspczri. que essa ntii siislcrilada 
inutilmente, porqiic o trafico s6 se  faz no rioi le d o  
Ambriz, e ger:iln-)elite cm navios com I):intlciiba q u c  
os cruzeiros nno potlcri~ deixar de  respeitar ; I &.O, a 
mellior orgnnisaçuo do svrvico de  saudc, de sorlc 
que aburidein riti colonia os facultaiivos e os pliar- 
inaccuticos, riniinando assim os brancos a procurar 
aqui forturia, certos de quc sc o clima não é snlu- 
bre, Ilies niio fallarão os recursos para se  [raiarem 
em suas inolestias; 15.", a adopquo de lima pauta 
geral das alfandeqas, apropriada i provincin, des- 
preridendo-se o governo de  principias que, por in-  

é adcqiiada iquellc povo, e estiiiiada por ellr; offerccc as precisas 
garantias de justiça ao paiz que tanto a carece, ordem e paz 3 

adrniriislra~50, e forca ao gowrno. 



contcstavcis que scjam na  sua  applicação á Eu- 
ropa civilisatla, s5o da mais (luvidosa vantagem, se 
não de recorihecitla iiiapplicaçao, na Africa selva- 
gem; !c.", c fin,ilriicnie essa graritle reforma deve 
ser aconipiiiiliatl:i, corno medida da  mais subida 
iranscendciicia, da  fixacão da  I~on  intelligcncia das 
leis e iratndos so1)i.c o transporte d e  escravos e li- 
herlos por mar riiti-c os portos da pro~inc ia ,  e cri- 
t re  ella e a de S. Tliomé, a fini dc que não  sub- 
sista a interpreiaçiio erronca quc LC dc11 ao 11.' 4.' 
do artigo 5.910 trntadu de 3 dc  jrillio dc  1818, 
com gravc p r ~ j u i z o  priblico, e parlicular das duas 
colonitis. 

Outras providencias dc rnenor imporiancia pode- 
ria lembrar, que não apresentarei agora para não 
[ornar este relatorio demasiadamente extenso, con- 
vindo apenas especialisar o cstabelecimen~o dc al- 
guns  pontos fortificados na  costa, scgunc!~  o in- 
dicar um bem entcntlido sysierria de dcfcza, hnbi- 
lilar a provincia com o m:~lerial de giicrra preciso 
e apropriado, que Iioje nao possiic, e constitiiir 
devidariicnte a aiictoridade elevando-a e centrali- 
sando a s u a  acção, porquc a ;iuctoridade é a maior 
força prodi~ctora em Africa. O governo da meiro- 
polc dcve ernpregtir o maior cuidado na  escolha do 
seu delegado no governo geral, c depositando n'elle 
toda a confianca, c tlemiliindo-o, qiiando não  a 
mereça, deve julg:ir e obrar pelas inrorrnaçbes of- 
ficiaes, por via (Ic!  rcçra ri):~is ~Iesii~tcressadas e 
sempre responsavcis, c 1150 por indicações e i n -  



sinuaçóes incompetentes, senão malevolas e inte- 
resseiws; nem tão pouco pelas representaçaes sus- 
peitas, dirigidas por vias incompetentes. 

Tenho pois exposto o meu juizo e as minhas 
vistas a respeito da provincia que governo; e se- 
gundo ellas dirigirei portanto a minlia administra- 
ção, excepto quando contrariarem as disposições 
d a  lei, e as  ordens do governo de Sua Magestade, 
que me cumpre respcitnr, executando-as, ou re- 
presentando respeitosamente, quando assim convier 
aos interesses publicas. 

E agora, aindaque, como disse acima, os prc- 
cedentes do governo sáo contrarios ao trabalho for- 
çado nas colonias de Africs, tendo declarado, que 
sem elle julgo impossivel a grandc agricultura co- 
lonial por eniprehendimento dos europeus, a ciil- 
tiira civilisadora, ititelligente, e rerdadeirsmente 
productivn, parece-me que niío devo deixar deaprc- 
sentar aqui, em conclusao d i ~  meu trabalho, algii- 
mas indicações sobre o assumpto. Se o governo de  
Sua Magestade se decidir a reconsiderar, como 
disse que seria mister, sobre muiías das providcn- 
cias ullimamentc adaptadas, talvez tanibem se de- 
cida a adoptar algumas disposições com relacão a 
este assumpto, onde não é por ventura indispen- 
savel que retrograde. 

Já indiquei como era diificil, se nZo é irnpossivel, 
que OS colonos ou os indigenas cmprehendedorcs 
podessem aqui estabelecer emprczas agricolas com 
trabalho livi*e, porque as cotilitigcncius da cullurcl. e 
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os liicros que  produzem os generos coloniaes náo 
llies pcrmittem dar salarios cjrie convidem a popu- 
1 3 ~ 8 0  indolente e prcgixiçosa a I'ornccer-llics o tra- 
1)31110, que precisani; assim cnriio disse, que os 
poiicos pretos que porventora forem I:iboriosos, tra- 
baltiarão para si  e não para eslranlios. Tenho esta 
assercáo como irrefutaocl. A escravidão aclia-se abo- 
lida por lei, e n5o é de crer quc rcviva, porém a 
lei admiite a condirão dc litrerto, ou prelo livre 
obrigado a dez annos  cle scrviço eni favor d'acli~elle 
que o rerniu da escra~id50. Talvez i1'est;i sorte, apesar 
do [)raso ser curto', possa lia\-er ainda uma cspc- 
ranca para a agricultura, se o colono ou ciiiprelicn- 
dcilor agricola podér contar com csscs dez annos  
de tr:il)al tio do 1il)erto. Styure-se 30 eii~~)i~elieiidcdor 
de trnb:illios agi icolas, rnais ou nicnos com!dctn- 
niente, o tr:iballio tio escrl;vo qiic rrniiii, scrnpi-c 
q~ iees t c j t i  v:ilido, tliirnriic o 1)r;iso rjric n Ici cori- 
cedc, e poderti ;iin~l:l Iinvcr eiri diigolu agi.iciiltiii*a 
coii~ :ilgurn valor. T c r i  1)ort.ni o colono seguro o 
traL);dlio do libei,tn iio cstntlo :irtua1 (1:is cousns? 
Não tcrn, porque o prcto, vir1110 tlo scrtuo, sabe 
o camiiilio tl'cssc sertao, c na priiricira occ:lsi5o 
opp01.t~i11~1 fogr, o11 pa1':i ali, 011 para o priiiieiro 
nzotolo (çoulo cle baiicliilos), que encontra, ou para 
qilalqucr ponto do g-ontio 1130 avass;ill:ido, q i i e  nao 

1 O pi.1~10 de nienor itlade, resg:itndo da c.scravid50 no gentio, 
fica livre yiiando esti cducatlo e eiii estatlo de prestar algum ser,- 
\ iso. 



disi:i muiio da csiancin tlo agri~iiltor,  a quem deve 
o serviyo'. 

A rlifficuldado, o pi.oblerna a resolvcr para quc  
ll:lja ngric~1ttii.a ~i'csta pi.ovincia, consiste crn se- 
g u r : ~  ao  qr ' icuiior o truballio do seu liberto. Na0 
sc r i  psorriettcndo distiiiccócs Iioiiorifictis, isen- 
tando os productos ngricolas d e  lodo o iiilposto 
de exportiiçiio, fornecerido utcrisilios, inacliinas e 
semcnies, ou oflèrccendo valiocos pi.emios pcciiriia- 
rios; s e r i  darido aos erri~)relicridedurcs segiii~uiisa. 
de liraros para o ti-:il~:~li« qiio o govcrrio de  Sua  
Magcstadc [~roriiovcri~ a agi8iculturu d :~s  colonias 
do coiiiiiiciitc afi-i(~;iiio. 

Mas ; ~ C I L I ~ I I ~ I C I I I C  n i o  lia rnoio dv ev i~a r  t5o grnticle 
mal. Niio sc Icricio iiiierpreiado o lr;itn(lo de  3 de 
jullio de riiodo ;i 1150 compreliendcr o transporte de 
escr~;~vos por iii;~r ciilrc os purios tl'csia cost:i, nas 
disposiqóes que n o  ii.aiatlo se esl;ituirani 3 I ' C ' S ~ C ~ I O  
das  iltias dc: S. TlioniC. corno C evitlentc que não 
silo coiripi~elicndidos pe l :~  Icira do tratrido, c sc alem 
d'isto se  tiao Iiouvessti ampliado iiii~indamcritadn- 
menic u sua applicas;lo l i~ le ra l ,  comprc>licridcndo 
ri'clla os lil)crtos, rliiaiitlo iio lrataclo só se falla de  
escravos, aiiiila sc podcria rerncdinr, trocando os 
iridividuos do norlc corri os i10 sul. N'este caso 10- 
davia ainda a questao ficava scm resoluç5o com- 
plctarnenle salisfucloria para o cenlro da proviil- 

1 Veja-se s nota inseria a pag. 19 relativanieriti: a fiiga de Oii 
pretos, pcrtencrrites ao çuJtivodor de Cazeiigo Cosla Jlagalliães. 
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cia, que  (.: a parte mais importante, e os empre- 
hcndedorcs o11 não app:irecer50, ou alguns raros 
que tcnlcm, esmorecerão e ah:inilonar50 prompla- 
mcnlc cni presença d c  tncs tlificultlades e emba- 
racos. 

Emquanio ri30 passar muiio grande numero 
de annos, e cssc territorio comprehendido entrc 
a costa c a linlia interior de occupação acima 
descripta, n l o  for domado compleiamenie, e niais 
ou menos assiinilaiJo, cm$uanio ao menos os mo- 
iolos, c o gentio não avass:illado niio deisarcrn d e  
existir no mcio do icrriiorio sujeito, os libertos, 
vindos do iiit&ior, n l o  offcrecem no cmprellendc- 
dor agricola tr:~l):illio ccrto e seguro como elle prc- 
cis3, C porinnto 1150 poílcm afiluir para Angola es- 
ses  emprchendedorcs. 

O governo dc  Sua hiagcstadc tcria nindn um mcio 
proficiio tlc pronlovcr n a,ni.iculturti perrniiiiiidoque 
os crnprclieridedores ;igricolns possam trlizer liber- 
tos dc paizes p:ira onde elles n5o fujam, e de  rn- 
çns e linguas que os  torneiii cstrnrihos ao gentio 
d'esta provincin. Foi por sc  darcm cslns circiim- 
stancias com os pretos transportados para a Amc- 
rica, que  ali se creou a ngriculiurü ~ropical.  Se  em 
troca fossem trazidos para Angola indigenas amc- 
ricanos, ter-se-ía ella, naturalmente, cstabelecido 
aqui do  mesmo modo. 

É p o r t a n b  um grande nieio çivilisador perni l -  
tir que as provincins tle Angola c l\loçambiquc pos- 
sam irocar lihertos pcl:l via rrinriiini3. NBo lia n'islo 



a menor offensa a o  tralado de 3 de jultio de 1842 ,  
nem ao dccreto de 1 4  tle dozcni l i .~  de  1 8 5 4  e mais 
legislaçáo em vigor, n5o 11a a tnenor dcrrogação 
dos principios rece1)idos entre a s  nacóes, poisqoc 
se  é licito engajar pretos em Africa coni obriga~tio 
de  certo tempo de servico, e lera-los para a s  colo- 
nias francezas (Doc. n." 53),  ou engajar colonos 
ou coolis na  Iridia e na China com a mesma obri- 
gação, e lera-los para as  colonias francczas, hes- 
panholas e inglezas; é ainda mais licito trazer, de 
uma colonia portugucza para ouira da  mesma na- 
cão, pretos obrigados por lei a certo lempo de ser- 
viço, findo o qual, ficam deseml~araçados e poderá0 
tomar o expediente quc lbes convier. 

É este um assumpto a cujo respeito o governo 
dc Sua Magcstade é livre de  obrar corno lhe aprou- 
ver, sem ot'fensa dos principios de justiça e de 
equidade, c póde proceder desassombradamente 
scm receio de merecer censura. Assirn como se 
trocam recrutas par3 O exercito, Iambem se podem 
trocar esses recrutas para o trabalho agricola, o 
mais potleroso, tnlvcz, o unico meio eficaz de ci- 
vilisayiio para a s  selvagens raças africanas. .En- 
tendo pois, considerando c estudando detidamente 
o assumpto, quc poderi  talvez d'esta sorle com a 
Icgislaçáo cxisientc tiavcr dcsenvol\~iniento agricolri. 
n'esta provincia. 

Aproveito esta occasiáo para dizer que de quasi 
igual medida depende iodo o desen\~olviinento agri- 
cola que prometle o archipelago de  S. Tliomé e 



Priiicipc. Ali scí s ~ :  precisa d e  braços, lihcrios: se 
11or O U I I - O  meio riicllior sc niio obtêem, e Angola 
fornecer-llie-lia largamente dos que n a  ppóde uti- 
lisar. DCYC advertir-se rluc Angola interessa no  dc- 
scnvolvirncnto agricola d'atliicllc arcl~ipclago, por- 

(luando ali tenli:i c l icpt lo :L ceria allura, lia 
tle i-elluir podcrosa c 1,rnefictirnentc sol)rcestc con- 
liriciile. 

Quanlo portt)i :i troca d c  lil)c~i~tos criire Angola 
e hZoy:~riil)iclric~, tlcvo airitla i.eflrctii~, que este ex- 
petlientc sO pódc scr  proficuo qiinn(lo cin ambas 
as 1~'o\.incins Iiajri gente pecniiioça, ou se  organi- 
sem cmprrzns po(1erosas dcdic:itlas 5 agricultura. 
Com os ineios de qiic dispõcin tis pessoas, que em 
;~rnbas  a s  prorincias podem hoje tentar trabalhos 
agricolas 1150 Ilies i! possi\~cl iicgociar em larga cs- 
cala o scrviço dos libci~tos irocados entre ellas, ern 
consequencia do preco u que  se elcvaria a despeza 
de transporte; iieni os arniatlorcs sc ar-iirnat-30, co- 
rno convinli:~, a t1ctlic:ir os sciis n a ~ i o s  a tão longa 
r ia~cgacáo.  

Quando Ii;iverh porCni nas  duas provincias essas 
pessoas c, essas eniprczas poderosas? Tarde, sern 
duvida, por falta de meios, e sobre i i ~ d o  de impulsão 
protectora. Para  forncntnr agricullura valiosa na  
nossa Africa, na con tineri /:i1 pclo menos, Iinrerá 
inqi~estionavelmci~tc iieccssidade de tornar-se uma 
rnediclu rasgada di: orçar i iss~ão do trabalho d a  po- 
pulaçáo indigcntl, adopttindo, por exemplo, um con- 
vt1riiente svstibiiia de s c rv id~o .  do íjuc j4 h3 n'esta 



provinci;i uma similhança nos chamados forros, 
que é uma tutela rnsoavel em troco de protecção 
condicional. 

Dou por concluido o meu trabalho. Oxalá que o 
governo de Siia Mngcstade julgue que cumpri, e 
ri'ellc encontre indicações e propostas, que mere- 
çam ser considcsradas e possam ser adoptadas com 
proveito cla provincia e do paiz. 

Dcus guarde a v. ex." Loanda, 31 de janeiro de 
18G2.-IlI."0 e ex."'O ssr. ministro e secretario de  
estado dos negocios da maririlia e ultramar.=Se- 
bastiüo Lopes de Calheiros e Menezes, governador 
geral. 



DISCURSO 

Pronunciado pelo sr. conselbeiro Carlos Augii\to Franco 
na sala do dotel no palacio dos governadores geraeu, logo depois de ter enircgado 

o go\cruo d '~ \ ta  ~~ro i i i i r ia  ao sr. roii~clbciro 
Scbastiiu Lopes de Calhciros c leiiezcs 

Sr. general.-Acha-se v. es." de posse do governo 
geral d'esta bella provincia, de ciija administração 
superior eslive encarregado apenas seis mezes. 

É t%o curto o pcriodo d'esta governança, que 
perfeitamente dispensa uni relatorio circumstan- 
ciado dos meus actos: ellcs esláo bem patentes, e 
não declino a responsabilidade que me cabe; tanto 
mais quanto a respeito dos negocios de maior im- 
portancia, já tive a forluna de me ser communica- 
do  qiie mereceram a approvaçáo do governo d e  
S u a  Magestade. 

V. ex." encontrar6 de certo muitas faltas; s6  
verá ruinas por todos os lados, não tendo sido pos- 
sivel, nem ao meti antecessor nem a mim, que ji 
tambem as  encontrei, dar-lhe reinedio algum, com 
os poucos meios de que  infelizmente podiamos dis- 
por nas circumstancias criticas ern que nos temos 



ericontrado. coiuo v. ex.' mais dctalliadamente co- 
nliccerh. 

Cabe n'csitl occasiáo soleriiiie dar um publico 
teslernurilio do alto apreço clue merecem os rele- 
vantes serviços prestados pela força militar da pro 
vincia, e seus muito dignos camaradas que da Eu- 
ropa a vieram auxiliar. A todos em geral, e a cada 
um cm particular, eu dou os mcus corditles e sin- 
ceros agrarlecimentos; bem como a iodos os func- 
cionarios c mais pessoas que coni a sua leal coad- 
juvaçiío, luzes e conselho, me auxiliaram n'esia 
di fficil udrniiiislra@o. 

A v. ex.", sr. gcneral, faço os mciis respeitos, 
desejaiido-llic toda a sorte de verituras. 

Loanda, 7 de Fevereiro de iSCil.=Carlos Au- 
gzlsto Franco,. 

(Boletta o& da ptoutnc8c I c  .4mgJI ..O 804, da 9 de fevereiro de 4864.) 



Proonnciado pelo sr. constlheiro Stbasiiiio Lopíbs Calhciros e Illenczts, ila sala 
do doccl nci palaeio dos govrriiadores geraeu, iio d ia  i 7 de settmbro de i8( i? ,  
logo depois de ler  eniregado o governo d'esia proi.iiicia ao sr. cofisellieiro José 
Bayi is~a de Aiidrade, seu successor. 

Por  decreto de I 1  de agoslo ultimo serviu-so 
Sua Magcstadc conceder-ii~c n di~triiss50 tlo cargo 
tlc gorei~iiador gcrnl d'esla provincia, que lhe pcdi 
tirn data de 1 de  o u ~ u l r o  do anno passado'. 

Cumprc-iiic agorti. crri descmpei~lio clc iim dever 
que a lei rne irripõe, n[)resentar o esiado nciual da 
administi-as50 publica, e direi algumas ~ ~ a l u r r a s  em 
rcferencin ao  passado e ao futuro. 

Nao tenho tempo de coordeiiar um circun~stnn- 
ciado rclatorio para aprcsentfir ao mcu successor; 
cste tralallio porém é desnecessario, porque na  
correspondencia oficial se acliu exposto tudo o que  
eu poderia dizer, com especialidade no rclatorio 
que dirigi ao governo de  Sua blagestade, referido 
ao  anno de 1861 ,  e n'um ultimo e extenso oficio, 
que  não  chegou airida i metropolc. 

Achei esta provincia em estado triuilo pouco li- 



sonjciro. i i  guerra do Congo tinha acabado, mas as  
cousas ainda riso cstaram berii definidas; achava-se 
ordenada uma expedição, e sd depois se estabele- 
ceu um estado normal. No interior appareciam ten- 
dencias a lioslilidades, que 1150 tardaram a mani- 
festar-se, a fazenda publica tinha chegado ao maior 
auge de deploravel descredito, e o desalento no 
animo de todos presagiara grandes e futuras ca- 
lamidades. 

Procedi immcdiatamentc a grandes reformas eco- 
nomicas, que deram em resultado um acrescimo de 
receita disponivel, a qual, juntamente com alguns 
recursos enviados pelo governo de Sua Magestade, 
permittiram u satisfação dos encargos: a divida di- 
minuiu consideravelmente, o credito reriasceu, e 
foram logo apreciadas as  transacções com a junta 
da fazenda publica. Uma parte da divida paga, os 
tilulos, até ali completamente dcsacreditados, prin- 
cipiaram a girar com credilo como numerario, a 
ponto de sentir-se a falta de meio circulante á pro- 
porção que se iam retirando do giro. 

Hoje a divid.a restante niio incommoda o gover- 
no  da provincia, e facilmente será saldada; tblo-ía 
sido, se nao se houvessem dado as occorrcncias da 
ultima guerra, ciijas despezas se acham completa- 
mente saldttdas. 

Havia disposto e combinado com o primeiro em- 
pregado de fazenda o saldo de  todos os vencimentos 
ern divida, contando com o subsidio de 10:000$000 
réis, que eraesperado, com o rendimento das alfan- 



degas e outros recursos certos; e desde o proxirno 
mcz de outubro em diante esperava que o pagamento 
dos vencimentos fosse cfl'ectuado em dia, seni pre- 
jiiizo (10s credores da  fazenda, que scriam contem- 
plados. 

A dcspcza da cnmpnnlia empreliendida sobre 
Cassange não pertur1)aria estas disposicões. Ali se  
acha niateriat e iniinições, e foi remeitida uina 
avultada somma ern dinheiro, que junta ao rcndi- 
menlo do districio do Golungo Alto, apresenta 
meios sufficien~cs e proporcionados á s  necessida- 
dcs provaveis e possiveis. 

As relações entre a s  auctoridades d'esie distri- 
cio (lei a fdrma que  corivinha, para conseguir o 
firn desejado, tendo só em vista os interesses pu- 
Llicos e a s  necessidades do momento, e sem atien- 
çáo a c ~ n ~ e r i i e n c i a s  particulares, a considerações 
de  ordem secundaria. Fiz por comprehender a mi- 
nlia missão, e 1150 tive em vista senão os iriteres- 
scs c a prosperidade rl'este paiz. Foi d'cstes senti- 
meiitos que eslive sempre animado durante o curto 
pcriodo da  minha administraçuo. 

A prosperidade da  proriiicia depende essencial- 
mente do seu desenvolviniento material; para csic 
niio Iiavia meios nem'base segura. A creaçáo do 
imposto dc 3 por ccnlo ad valorem é essa 11; sc., 
e o seu proclucto excede muito os meios que liri 
actualmente de o otilisar. 

Este imposto, que foi estabelccido cotn assenti- 
inenio rinnnirne clns pessoas mais conspicuas d'esia 



cidade, podcr6 n3o agradar a muiias outras; me- 
Ibor seria cliic n5o lioiivesse impostos: porém eu 
peco quc sc considerc qiic scm elles não podem 
subsistir os lioinens cin sociedade, S. '1 t'lf 1s azer os  
scils encargos pwa  g u a n ~ i ; ~  cle iodos, c occorrer 
6s nccessidatlcs da sua c o ~ ~ s c r ~ a ç i i , ~  e progresso. 

P(j11c pois ciiiprelicnd~r-se qu:ilquer obra, por 
mais imporiaiiic c dispcriiliosa qiio 4% n5o s6 rio 
liior:il, nins rncsnio no iiiieriur. 

Nada rn:iis diroi sobre este assurnpto de obras 
pul~licns, o que seria iriiiilo deriioraclo, c E I~crn co- 
nliccido tlc todos o grande iinpulso rliic rcccberain 
e o tlcscnvolrinic~ito q u e  ínrn tomando. 

A coloiiisa~&o ta rrilrem rnereccu ti minlia rii:iis 
seria alteiição, e ahi f iç :~ cncaminh:itlu para dill'c- 
rentes pontos, e 1:iiiqados os funtlameritos de uma 
grande e importante colonia em C;ipangonibe. 

Esta provincia ;~clla-sc pois em estado que pcíde 
dizer-se de rtlgiilnr atlaiinistrac,Uo, ou cncariiiiilia- 
da  i sua prosperidade, cfkctiiadas algumas refor- 
mas importantes que tenlio pisoposto ou indicado 
30 governo de Sua Magestade. 

Dnriinie a rninh:l administr:ic.iío foi alterado o so- 
cego piihliço pelas liostilicla(1cs (10s povos gentios em 
dois pontos; 110 districlo do  ~ ln ib r i z  e no tlo Goliiiigo 
Allo. Não f:iII;~r~'i ~ n 1  l)eql~cnas ~ X C U ~ S Ú C S  no  distri- 
cto de RIoss:iinedes, que :ic:ilittvnin quando cheguei 
3 esla provinria, e 0111ras ílc pouca irriportancia. 

No rnez dc  juriho iillinio ficrirain i r i ie r rom~~idas  
as comrniiiiic'a~óes criirc o Amliriz c o Bembe, e 



foram ali roubadas a lgun~as  fazendas. Mandei or- 
ganisar urna e sped ic~o ,  que marchou nos primei- 
ros dias de agosto. Eiitrc O Arnbriz c a Quiballa 
action graiidc resislcncia, maior do que nunca 
encontrou cspcdiçao alguma ii'csic traiisito: teve 
trcs dias de  10g0 c de atiiradli e periinaz resisicn- 
cia. O inimigo foi batido com grande pcrrl;i; os 
nossos pouco soffi.eram. Tanto o comniandniitc da 
expedição, como os outros ofici:ies e soldados, to- 
dos se  coinportararn bem e fizcrani o seu dercr:  
um dos officiaes foi ferido. Foram prestados auiti- 
lios ao Bembe e Congo, e a cxpediçiio regressoii ao  
brribriz scm ericonlrar resisteiicia, trazendo a sa- 
tisfactoria noticia de não haver novidade nas çiiar- 
nições do Congo e Uornl)e, nem rcceio d e  escasscz 
de maiitimcntos, por se  terem dado á cultura, o 
qile havia sido miiiio recon~nicnclado. 

Conservei no Ambriz os clemcntos de  que dis- 
puz para a primeira expediclao; com estes e outros 
riovos contava fazer marcliar outra espediç50, coiii 
;i qii;il terin coinple~amente desembaraçado o trii i-  
silo c restabelecido ;ls cornrnilnicações. 

J i  dissc (liir! rluanclo tomei coiita da  adniiiiisira- 
c50 d'esta provincia, havia disposições a hostilidn- 
des d a  parle dos povos gentios, e assim acontecia 
desde hlalange até ao Quango, o11 f m e  P O T ~ I I C  

essas disposições sempre ali germinaram mais oii 
rnenos, ou porrluc o estado de giicrra em que sc 
iinlia acliado a provincia, animara esses povos 3 
: :i~isf,izci.rm os seus instinctos. 



Essas hostilidades não tardaram a manifestar-se 
no Songo, sob as apparencias de roubos repetidos, 
muito incommodos para o comrnercio. Em vista 
das representações que me foram feitas, e das com- 
muriicaç6es oficiaes, resolvi-me a fazer marchar 
uma columna comniandada pelo infeliz e valente 
tenente coronel Casal. 

A columna marchou e enconlrou a resistencia 
que era de esperar. Ao mesmo tempo se pratica- 
vam nas Maias grandes desacatos contra os feiran- 
tes ali estabelecidos, e por fim a mesma feira de 
Cassange foi ameaçada pelos povos vizinhos, e 
abandonada pelos feirantes, os quacs recorreram 
ao tenente coronel Casal, que lhes prestou prom- 
pto soccorro, apesar da grande distancia em que 
se achava; e a feira foi salva. 

Organisou-se uma segunda columna de opera- 
ções, a qual eu vi partir de Ambaca primeiro, e 
depois de Malange no mez de setembro. 

As duas columnas reunidas em Cassange ope- 
raram ambas conlra os povos rebeldes, que serii- 
pre foram batidos até ao dia 29 de dezembro, 
quando por uma imprudencia e demasiada con- 
fiança do commandante da primeira colurnna, sof- 
freu esta no sitio do Quembo um grande revés, 
onde foi morto o mesmo comrnandante. 

O commandante da segunda colamna soube sus- 
tentar com denodo asua posição, bateu ogentio, reu- 
niu os soldados dispersos da. primeira, e retirou-se 
para "eira, perseguido sempre, mas em boa ordein. 



Logoquc tive conlieciinento d'este succcsso, man-  
dei marchar o neccssario reforço, e marchou com 
promptidiio atC hlalange, executando-se as  minhas 
ordens. 

Seguiu-se o sitio de Cassangc, onde os defenso- 
res, habitantes c feirantes soffrcrarn grandes pri- 
vações: a forialezri foi bem defenditia, e o inimigo 
sempre repellido com pcrda, tcndo a força feito 
algumas sortidas a principio com o fim de impc- 
dir a reunião cla çciitc do inimigo, e depois para 
ver se conscguiti. afasta 10. Por fim a fortaleza foi 
abandonada no (lia 23 de março por falta abso- 
luta de viveres, e porque a s  febres faziam e tinham 
feito grandes estragos, retirando-se toda a arlilhc- 
ria e quanto 1,criencia ao  estado. 

Durante esic periotlo do siiio d e  Cassange mar- 
chara n força que devia soccorrer a feira, corn- 
posta de seteccriias armas e uma bdca d e  fogo, a 
qual gastou até Peito Giamulla, disiantc d a  feira 
dez Iioras de marcha, o triplo do tempo que  devia 
empregar. Foi esta :I iinica causa do abandono de 
Cassangc. A força quc relirava encontrou-se a qua- 
t ro dias de morosa marclia com a que  a devia soc- 
correr. 

Toda a força reunida retirou para Alalange, onde 
chegou no dia 17 de  abril. 

Sc  tantos csforços e consiancia tivessem sido co- 
roados com a yicloria, cada iim disputaria a sua  
parte n a  glori;~ dos leitos; conio porém tcrmina- 
ram no ab:intiono dn feira, qiiasi todos passaram 
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ao campo das recriminaçbcs, e cada um attribuia 
os desaslres n causar, qiie a sua imaginação lhe 
suggcria, esquecendo-se da partc que lhe cabia nos 
soffrimaritos e perigos da clcfezn dc Cnssange, que 
niio tem ainda pouco valor. Eu creio que poucos 
teem rasão, e quc quasi todos fizeraii~ o seu dever. 

A força que retirou de Cilssange conservou-se 
em Malange, e eu principiei logo a tomar as  devi- 
das disposiçõcs para a reuni20 de novas forcas, 
reinessa de material, muii iq~es e meios precisos 
para cmpreliender de novo uma campanha de- 
cisiva. 

Alguns negociantes dc Loanda interessados no 
comrnercio dc Cussmge, propozcrain-se a convidar 
c rnuniciar uma guerra dos povos alliados do Bai- 
lundo. A proposta foi-llies recebida. 

Este meio de fazer a guerra nos scriões de An- 
gola i! berri conhecido: foi assim que se concliiisloii 
esta proviiicia. 

Os povos do Bailundo acei\ar:im o convite, e 
devem estar hoje em marclia para o ponto que 
Ihes foi indicado, bem como as forç;ls regulares 
do governo, e todas juntas, ainda dando o devido 
descorito a noticias e pariicipaçõcs officines exa- 
geradas, niio devem operar em numero inferior a 
quinze mil Iiomcns, força arnlada e serventes. 

Marchou de Loanila parte dos officiaes que en- 
tram em campanha, e com clles se acha o major 
Serra e o major Lucena, cornmnndantc geral. 

Toda a divisão de  oprrasócs organisaila c mu- 



niciada, como tenho dito, deve marchar de Ma- 
lange nos primeiros dias de outubro. A força ê 
suficiente para emprehcnder as operações com 
segurança, e para castigar os povos rebeldes de 
Cassange, Quembo, Quango e outros por maneira, 
que ha de acabar por unia vez o eslado de repeli- 
das hostilidades em que permaneciam. 

Devo agora mencionar um assumpto de grande 
importancia. No principio da minha administra- 
ção es~iveram amcaçadas as boas relações entre o 
governo geral da provincia e o commandante das 
forças navaes dos Estados Uriidos; porém não fo- 
ram ellris alteradas, c a soluçZo foi snlisfactori:i. 

Os agerites do governo de Sua Magestade Rri-  
tannica iêcm por differei~tes vezes dirigido a este 
go' erno geral exigencias, a que teiiho respondido 
como requer o direito e a dignidade da nação. 

As relações com os commandantes das forças 
oavaes de Sua Magestade o Imperador dos fran- 
cezrs, thern sido as mais cordiaes. 

f\est,i-me agora agradecer aos 11aI)itantcs d'ests 
I i i n l  ia, c com especialidade aos de Loand~i,  

cirire os quaes tcnlio vivido cm iii;iior contacto, a 
maneira como me hão tratado, e o bom apoio que 
em geral me ièem prestado. 

Achei geralmente os empregados promptos no 
~erviço,  segundo as forças de  cada u m ,  e levo d'ctl- 
I , ) -  boas recorda~ss.  Seria injusto se deixasse dc 
iiic~iicionar n'esta occasigo dois funccionarios pro- 
bos, diligentes e incansaveis no desempcnho dos 



seu,s deveres, que prestaram durante a minha ad-  
ministração valiosos serviços, o ex-secretario geral 
d'esic governo Josi! Barbosa Leáo, e o cscrivão de- 
putado Darniio Antonio Pcreira Pinlo, arnlcis meus 
amigos, ainbos meus comparilieiros dc  viagem para 
esta provincia. 

A classe militar merece uma distincta menção. 
Condemriada a iim degredo, pcíde dizer-se perpe- 
tiio, e empenhada na  nobre missáo da  defeza do 
paiz, da  sustcniaçáo da  ordeni, c da  conservaçso 
do  rioriic portugucz, é ella a. quc soffrc mais pri- 
vaçoes, mais  incornmodos c riraiores riscos. Deus 
ajude os meus cariiaradas de Africa: desejo-lhes as  
maiores felicidades. 

Resta-me feliciiar o mcii successor o sr. conse- 
llieiro José Baptista tlc Andrade, pela honra que 
S u a  hlagestade Iiouvt: por bcln conceder-llie. Es- 
pcro que encontrari nos habilantes d'esta provin- 
cia affeigóes e apoio, corno eu encontrei, concor- 
rciitlo lodos para a prosperidade cl'esta colonia c 
da  sua  administraçãio, que acaba de ser  dcposita- 
da em m u s  t30 liaL)eis, enlregue a um cavallieiro 
tão distincto pelos seus talenios e contiecimeiitos. 

Saudando o novo governador çcral de  Angola, 
peço a todas a s  pessoas prcscntes queiram dirigir- 
Ilie, juntamente comn-iigo, respeitosos coniprirncn- 
tos. 

(Boletim oficial da prouincia de Angola n." 885, de 20 de setembro de í8GS.J 



O governador geral da provincia de  Angola e suas de- 
pendencias,%etermiiia o seguinte : 

Sendo necessario reorganisar a escripturaçZo seguida 
nas delegações da junta da fazenda em Benguella, Mossa- 
medes e Ambriz, e examinar, tanto n'aquellas repartições, 
como nas alfandegas respectivas, o cumprimento que se  
tem dado A legislação vigente que lhes respeita : hei por 
cotiveniente nomear o escriváo depulado da junta da fa- 
zenda, Damião Antonio Pereira Pinto, delegado extraor-  
dinario da mesma junta; e encarrega-lo de  ir a Benguel- 
Ia, Mossamedes e Ambriz cumprir essa commissáo, finda 
a qual proporá as medidas que julgar conveniente ado- 
ptar-se a bem do serviro publico. Pelo que mando que se  
Ilie prestem todos os esclarecimentos qiie precisar, e que 
as repartições respectivas Ilic obedeçam e facultem tudo 
que respeiia ao cumprimento do servil0 que lhe k incum- 
bido. 

As auctoridades e mais pessoas a quem o conhecimento 
d'esta competir, assim o tenham entendido c cumpram. 

l>alacio do governo em Loanda, 2 1 de fevereiro de i 861. 
= Sebaslião Lopes tle Calheiros e hfenezes, govcrnador 
geral. 

Estas medidas foram depois rcpetidas, como se vê pela 
portaria seguinte : 

O governador geral da provincia de  Angola e suas de- 
pe~idancias determina o seguinte: 



Sendo necessario inspeccionar a escripluração das de- 
legaçóes da junta da fazenda e alfandegas de Benguella e 
Mossamedes, e encaminhar estas repartições ao  bom des- 
empenho do que e ordenado por disposições recentes, de  
maneira que haja em toda a parte a devida uniformidade: 
Iiei por conveniente encarregar d'este serviço d e  inspec- 
ção o contador da junta da fazenda, Antonio Ignacio da 
Silva, como delegado extraordinario da mesma junta; 
devendo, depois d e  cumprida a commisslío, propor a s  
medidas que julgar convenientes a bem do serviço pu- 
blico. Pelo que  mando que ao dito contador se prestem 
todos os esclarecimentos precisos' e que as repart i~ões 
respectivas Itie obedeçam, e facultem tudo que respeita 
ao cumprimento do serviço que lhe 6 incumbido. 

As auctoridades e mais pessoas a quem o conhecimento 
d'csta compelir, assim o tenham entendido #'cumpram. 

Palacio do governo em Loanda, 30 d e  maio de  1862. 
I Sebastião Lopes de Calheiros e Menezcs, governador 
geral. 

N." 2 

O governador geral da pmrincia de Angola e suas de- 
pendencias determina o seguinte: 

Scndo necessario simplificar o serviço que já pesa so- 
hre  as reparticões superiores da provincia, e que o des- 
envolviinento da  admiriistra~áo em todos os ramos aug- 
menta cada vcz i~iais;  e sendo dispensavel a remessa d e  
copias de documentos officiaes publicados no boletim As 
auc.toridades e esla(:óes publicas a quem e enviado, e que 
por elle recebem portanto uma communicação inteira- 
mente em forma, assim como tambem a remessa de ofi- 
cios annunciando-lbes o conteudo dos mesmos documen- 
tos, oii a ordem para a sua esccução: hei por conveniente 
ordenar o que se  segue: 

1." Todos os documentos oficiaes, de  qualquer natu- 
reza que sejam, publicados no boletim da provincia, s e  
considerarão por esse facto como remettidos e communi- 
cados a todas as auctoridades ou estações publicas, que  
as devam cumprir e a todos os individuosa quem possam 
interessar. 
2." Os documentos oficiaes assim publicados, que de- 



vam ser regislados nas reparlições publicas, sC-10-lião em 
face da publicação feita no boletim oficial. 

3." Quando por ventura não seja recebido o boletim 
official, por qualquer auctoridade ou repartiçio i qual i! 
distribuido, ser& iinmediatamente requisitado para a col- 
lecção do respeclivo arct~i\~o.  

As auctoridades e mais pessoas a quem o conliecimento 
d'esta competir, assim o tenliam entendido c. cumpram. 

Palacio do governo em Loanda, 27 de março de  1864. 
= Sebastino Lopes de Calheiros e d!cnezes, governador 
geral. 

Por ordem de S. es." o governador geral da provincia 
faz-se publico que, de  ora em diante, todas as requisições 
para fornecimentos, em geral, dever50 ser dirigidas ao es- 
crivão deputado da junta da fazenda para, por via d'elle, 
serem presentes a S. es."; e que $6 deverao ser dirigidas 
ao governo gcrol, por esta secrct;~ria,-as requisições para 
concertos ou foi necimcntos de  objectos novos pelo arse- 
nal naval ou pelas ohras publicas,-as requisições para 
um ou outro serviço que deva ser prestado pela repartição 
do serviço do mar,-as requisiçcies de material e muni- 
ções dc guerra (menos polvora para salvas), que lêem de 
ser saiisfeilas pelo parque de artilheria,-e as requisições 
de tudo que tiver de  ser  fornecido para o mesmo parque. 
Ouli~osim se faz piihlico clur), toda a requisição, seja de  
que ol~jecto for, s e r i  enviada em devida fórma, isto e ,  em 
documento separado corri o competente officio da re- 
messa. 

Secretaria do governo geral em Loanda, 26 de março 
de  48íjl.=JosLr Uarbosa Lbão, secretario geral. 

Por ordcni de S. ex." o governador geral da provincia, 
faz-se publico o seguinte : 

i."NNao serio tomados em consideração os requeri- 
mentos feitos ao governo geral, que náo sejam rernetti- 
(10s oflicialmente i secretaria pelas vias competentes, ou 
lançados na respectiva caixa. 
2." Para evitar delongas na reso1ul:ão dos negocios, a 



qual depende inuilas vozes de iriformações que devem 
 estar os govcrnadorcs siibalternos ou os chefes dos cori- 
celtins respectivos, os pretendei~tes de  fbra da capiial (li- 
i.igir3s os seus requerimenios por via d'cssas auctorid;i- 
cles, a menos qiie i130 tenham ponderosos m ~ t i \ ~ o s  1):ii.a 
jiilgar que, com isso, seja pre,judicatla a siia pretensáo. 

3 . W s  governadores e chefes fiir5o subir sem denioi,n 
ao gnveriio geral, com a conipeteriie iriformaçin, tiido o 
requer imerito qiic Ihes seja al)reseritado em de\ ida fOrrn:~. 
sob pena de se Ilies fazer effec.liv:i ;i ri~spoiisabiliclade qire 
Ihes caiba, no caso de 1130 ciiiiipi~imcnlo d'estr dever. 

Secretaria do goicriio geial erri Lonrida, 27 d e  marco 
dc 186 I .= Jost! Cnrbosa Leáo, secreiai.io geral. 

I'or ordem tlc S. eu." o governador geral da provincia 
faz-se publico que, 1:5o devendo coritiriiiar a ii.regulai'i- 
dacle que se obscrva na clirccção da corresporideticia para 
o Royerno geral, dirigindo-se uns a S. cx." ilirectamenle, 
oiitros ao sccrctario geral, oiitros :itb 30s clicfes das sec- 
fócs da secretaria, fica de oin em tliririie ordenado e en- 
tendido cliie, assim corno toda a cor1 esporid(~ncia do go- 
verno geral 6 expedida, na pi~o\irici:i, riri riome cio govcr- 
nador gera1 e assigriada pelo secretar io, do niesriio modo 
1 0 t h  a que liouver c o m  n govcbrrio geral, st>i'6 dirigida ao 
secretario para elle dar contiecimcrilo clo st8ii objecto a o  
governador. Exccpluain-se as corili(lcncincs, as quacs se- 
r io  dirigidas a S. cx.", cuberlas porem com um segundo 
sohi esc1 ipto segundo a formiil<i geral. 

Do mesmo niodo se faz put~lico que nenliuin officioab- 
solulameritc de\er;i ser dirigido ao governo geral, sem se 
lhe pôr d margem, rrn resumo, o objecto de que ri'elle sc 
trata. 

Secretaria do governo geral em Loanda, 27 de marco 
de  4861 .=Jose Barbosa Leüo, secrelario geral. 

JCATI DA FAZERDA PIBLICI 

Sendo necessario regular o melhodo d e  escripturar a 
rcçeita geral d'esta provincia, a poder-se conhecer a sua 
proveniencia e importancia, por modo que se  não con- 



funda a gerencia com os differentes exercicios; bem co- 
mo distribuir a despeza pelo mesmo ~nethodo e regulari- 
dade, segundo a ordem dos capilulos, artigos e secções 
do orçamento, para assim se ter um complclo cbrfheci- 
mento do seu estado financeiro, e poder-se tambem n'esta 
parte dar cumprimerito a muitas e terminantes ordens do 
governo de  Sua Mabestade: a junta da fazerida publica de- 
termina o seguinte : 

.I .O As delegações de Rci~guella, Amhriz e Mossamedes 
remetleráo no fim de cada mez, a contar do 4 . "do  cor- 
rerite, á contadoria da referida junta, um balancete con- 
forme o modelo que se Ilie lia de enviar, e os dociimentos 
comprovativos das verbas de receita e despeza n'elle lan- 
çadas. 4 

2 . O  Os cliefes dos coricellios remetterão igualmente as 
contadorias respectivas iim eseniplar, docaumento C, com 
o qual ficam substitiiidas as tahellas e eor~tas correntes 
que deram ate hoje. 

3 . O  As alfandegas, na occasiáo de transferirem (10s seus 
cofres para o da fazenda os dinliciros ;irrei.adados em ca- 
da qiiinzcnn, os faráo acoaipnntiar com direcçao is  con- 
tadorias respectivas dos dociimerilos A e 11; ficniitlo por 
isso disperis;idirs da ixcnessa das tabellas demonstrati\as 
que Ihes eram csigidas. 

4 . q ~  alrnoxarifados parsar5o a escripturar. da niesma 
data em diante, a entrada e saitln ( lu todos os objectos a 
seu cargp, por depositas; e dar30 no fim tle cada mez ás 
contacloritls dos seus districtos um;] conta balance, segundo 
o rlocumento D, extraliida do livro da receita e despeza. 

5.' F~rialmeiitc, fica sem effeito a disposi~fin que  or- 
dcnou As coiitadorias das delcgafões, mantl;ii.em rio fim 
dos annos economicos a esta juiita (13 fazenda os livros 
caixas e documentos de receita f: cl~spezn para exame. 

O que se commiiriica ás supraniencioiiaclas reparticões 
para a delida execuc;áo. 

Sala das sessões, 2 de  julho de  4861.=Cnlheiros, go- 
vernador geral.= Mendes Afonso= Pereira Pinto=Al- 
q~ieida. 

N." 5 
Sendo necessario facilitar o serviço do expediente na 

contadoria geral da junla da fazeiicla, ein liarmoriia com 



o que está determinado na regia portaria d e  27 de junho 
tle 4838, e do que foi ordenado pela secretaria do governo 
geral da provincia em 27 de março ultimo, publicado no 
Boletim oficial n.O 808, se  communica por ordem da re- 
ferida junta da fazenda a todas as auctoridades e corpora- 
ções que dirigem correspondencia oficial á referida con- 
tadoria, que, a contar da data da recepção d'este aviso, 
devem todos os officios ser extractados o mais resumida- 
mente possivel, e esse extracto exarado na margem dos 
mesmos, sob o titulo =objecto. 

Contadoria geral da junta da fazenda publica em Loan- 
da, I G de novembro de 4 864 .= Darnião Antonio Pereira 
Pinto, escrivão deputado interino. 

O govilriiador geral da provincia de  Angola e siias dc- 
peridencilis, determina o sogiiinte: 

Sendo rriister elevar a força de  2." linha em harmonia 
com as necessidades de deleza e segurança do paiz; e 
tendo em vista o qiic a tal rclspeito se  acha disposto: hei 
por converiiente orderiar: 

4 . O  Que sejani alistaclos em todos os concelhos, em 
conformitlade com as iristrucçóes cle 29 d e  junho d e  1838, 
os indivicluos validos c livres de dezeseis a quarenta an- 
nos de  itlade para serviiwn nos corpos de 2.." linha e giier- 
ra preta; n'aquelles os que tiverem meios de  se sustenta- 
rem convenientemente no serviso, n'estaos restantes. De- 
pois do alistamento será ordenada a organisação dos res- 
pectivos corpos ou companhias onde as não Iiouver. 

2 . X u e  este alistaniento esteja concluido quarenta dias 
d(3pois de recebida, pelo chefe d e  cada concelho, a pre- 
sente portaria. 

3 . q u c  as rela@es dos indivitluos alistados sejam re- 
mettidas A secretaria do governo geral logo dcpois de  
co~icluidas, sentlo acompanhadas das reclamações que 
Iiou~er,  devitlamente inforrnad;~~. a fini de serem resolvi- 
das em coriformidatle com as instrucções supracitadas. 

As auctoridades e mais pessoas a quem o conheci- 
mento d'esta competir, assim o tenham entendido e cum- 
pram. 



Palacio do governo cm Loanda, 29 de março de  1861. 
= Sebastião Lopes de Culheiros e Menezes, governador 
geral. 

I X S T R I ~ C ~ ~ E S  A QUE SE REFERE A PORTARIA 3: 5 0  DA DATA D'BOJB 
SECUXDU AS Ql'A8S SE DEYE FIZER, NA PARTE APPLICAFEL, O ALISTAIENTO 

CEIIIL 1'IRA SECUNDA LINIIA E GUERRA PRETA, NA MESMA ORDENADO 

Para se  organisarem as companhias moveis que deter- 
miria a ordem clo dia dc 13 do corrente, ordena S. ex." 
que cc cumpra O seguinte: 

1 .O As compai~liias ser30 organisadas pelos respectivos 
capitáes, que apreseritaião listas dos apurados aos chefes 
dos presidios ou districtos. 
2." Os chefes, precedendo a indagação das ci&umstan- 

cias dos apurados, poderão approvar ou augmentar os que 
não estiverem incluidos, ou rejeitar aquelles que julga- 
rem não deverem ser alistados, pondo ria mesma lista erii 
casa de observação a rasáo por que assim o fizeram, as 
quaes listas originaes se conservario para por ellas S. ex." 
conhecer das reclamações que fizerem. 

3." Serão alistados em primeiro logar todos os que ser- 
viram nas extinclas niilicias, e que por siia idade e robus- 
tez ainda se acharem em circumstancias de continuar o ser- 
viço. 

4 . O  Todos os que tivcrem de dezoiio a cincoenta annos 
de idade, preferindo os que forem mais bem estabeleci- 
dos e que forem mo~adores. 

6 . O  Só a S. e~ .~per t cnc .e  dispensar dos alistadosaquelles 
que, por suas circumstancias, mostrarem rasões pondero- 
sas para isso, as quaes seráo remettidas a S. ex.Qelo cliefe. 

6." Se alguma das pratas que serviram nas exlinctas 
milicias, estando nas circumstariçias do artigo 3.O,  se re- 
cusar a alistar-se novamente, ser i  reniettida para esta ca- 
pital para sentar praqa na primeira linha, e privada das 
honras de que gosava. 

7." Será publico por bando que os privilegias e honras 
que confere As praças das comparitiias moveis a ordem do 
dia cle 13 do corrente, so cornyetein aos que pegam em 
arrnas, e não a qualquer outra pessoa de suas familias, 
aindaque seja ao parente mais chegado. 

8.'' -40s commandriritcs das companhias se entregarão 



tantas armas e armamentos quantas forem as  praças das 
suas companliias que s6 Ihes serão distribuidas em dias de  
exercicio e para alguma diligencia do serviço nacional ; a 1130 
ser n'estas occasióes eslaráo em deposito nos quarteis tlos 
commandantes de  companliias, os quaes Sâ'0 responsaveis 
a S. e ~ . ~  pela sua boa conservaçáo e limpeza; devendo, 
quando eritregarem as armas aos soldados, fazer-lhes co- 
nhecer que não estáo quebradas nem os armamentos ar- 
ruinados, e recebe-las no mesmo estado, ou fazer pagar o 
concerlo ao culpado. 

9." 0 s  chefes dos presidios ou tfistrictos dividirão as 
companhias (quando as praças de  que ellas se  compõe es- 
tiverem mui separadas) em secções ou divisões, destinan: 
do, para commandar estas, o oficial ou ofricial inferior mais 
graduado que morar no circiilo da scccão ou divisão, para 
este, n30 s6 responder pelo cnmportaniento dos seus su- 
bordiriados, mas aprornpta-10s quando Ih'os pedirem para 
o serviço. Os comrnandantes das companhias entregar30 
aos commandantes das secçóes ou divisões, debaixo da res- 
ponsabilidade d'estes, as armas e armameritos necessarios. 

10." As compa~iliias reunir30 em ponto central todos 
os primeiros domingos de cada mez para cscrcicio. 

1 i .O Os clicfes dos presidios ou districtos, ficão respon- 
ssveis pelo ctimprimento d'esta ordem, seridu aiilorisados 
a reunir as companliias, lima vez por m w ,  estraordiiin- 
riamente, para as inspeccionar e coriliecer do seu esiailo 
de  disciplina c asseio. 

l 2 . O  Os commaridanles das companhias terão um cn- 
derno com os mesmos dizeres das lislas das comparibias 
de  tropas de  linha, para n'elle lançarem todos os nomes 
d e  todas as praças das srias companliias, assim como as 
altcratfies d'estas. Os commaiidarites de presidios ou tlis- 
trictos inspeccionar30 este catlerrio parti que se  conserve 
com asseio e clareza.=José de Olicrira Nrtnes, capitào. 
=.I .  11. de Sampaio, alfcrcs 6s ordens de S. es." 

Eslti conforme.-Secretaria tlo governo geral de  Loan- 
da, 29 de março de  1861.=Jose Dai-bosa Leão, secreta- 
rio geral. 

N." 7 
O governador geral da provincia de  Angola e suas de- 

pendencias delermiria o seguirite: 



i09 - 
Sendo necessario estabelecer o quadro da guarnição com 

a qual devem ser tripiilados os navios transportes da pro- 
viricia, e um systema adequado segundo o qual elles recc- 
bam em suas viagens carga ou passageiros, em ordem a 
que liaja facilidade, regularidade e economia no seniço:  
iiei por conveniente ordenar o seguinte: 

AI tigo 1 .O Os traiisportcs Carvalho e Rodo~:alho terão, 
cada um, a lripulaçio que se segue, com os vencimentos 
que lhe vão marcados: 

Um commandarite, que vencer4 o correspondente 6 sua 
patenle; 

Um mestre tirado da classe dos I .""marinheiros da ar- 
mada, com o vencimento de 4565000 rkis mensaes, e uma 
ração diaria de IGO rSis; 

Qiia tro marinheiros tirados da claçoe dos 2." mariithei- 
ros, com o vencimento de  881% réis merisaes, e a ração 
de  460 rkis; 

Um co~iriheiro, com o vencimento de  GgS1000 reis men- 
saes, e tima raç;-io de  100 réis diarios; 

Onze mi\;oluandas, vencendo, cada um, 34000 réis men- 
saes, e iimu raqao diaria de  100 rkis. 

4rt .  2." Na falia cle offiçiaes da armada, serão esles na- 
vios cnrnmaridados por um mestre com o vcncimcnto d e  
20M000 rkis meiisaes, e a raçio diaria de  100 rúis, tendo 
eritão um contra mestre, tambem tirado da classe dos 1 ."' 
marirttieiros de armada, com o vencimento marcado aos 
meslres no artigo 1 .O 

Art. 3.O O patacho Trindade terA a seguinte tripula- 
ção : 

Um mestre com o vencimento de 48#000 réis mensaes, 
e uma ray9o diaria de 460 reis; 

Um contra mestre, tirado da cla~sedos3;.~%arinheiros, 
com o venciniento mensal de 12S000 rPis, e a ração dia- 
riu de IGO reis; 

Doze mixoluandas vencendo, cada im, 3tS000 réis men- 
saes, e uma ratão diaria de 100 réis. 

Art. 4: Na falta de marinheiros da armada conlralar- 
se-hão os do commercio, que não poderio perceber maio- 
res vencimentos que os acima estipulados. 

Art. 5.. Catla um dos navios receherá 13.J00 rBis 
mensaes para despeza de luzes: agua e lerilia scr-llie-tia 
fornecida pela repartição competente, (luaiido esliverem 



em Loanda, e fora ir50 procura-la as tripulações, quando 
Ihes seja nccessario. 

Art. 6.' As rações e al~onos para luzes serão pagos n 
dinheiro na thesourarin por adiiintamento, sobre reqiiisi- 
çóes que os commnntlnntes farão no principio de  cada mel,  
e que resgatarão com as folhas do pessoal onde devem ser 
incluidos esses abonos. 

Art. 7." Estcs n;ivios podnrão receber passageiros c 
carga da praça, pelos prcços ostal)elecidos na tabella em 
vigor de  I 4  de junlio de 1853, pagando para o Ambriz o 
mesmo que para Novo Redondo. 

Quanto porkm a fretes, os chefes das alfandegas ou dos 
concellios poderão modifica-los para mais ou para menos, 
quando seja riecessario para os por em harmonia com os 
dos navios do comnercio, motivando porém detalliada- 
mente eni ambos os casos a sua resolução perante a junt:i 
da fazenda; assim como deverão marcar o preço de fseti.: 
e passagem nos casos omissos na citada tabella. 

Art. 8 . O  Os administradores das alfandegas e os cbefci: 
dos concellios onde não haja alfandcgas, sáo as pessoas 
encarregadas de tomar as passagens e as cargas que si. 
apresentarem para os navios, sendo as primeiras pagas 
anles do embarque, e as segundas manifestadas com a (li:.- 

signação da importancia dos fretcs, que serão pagos I IC  

porto do destino, enviando-se, para os devidos efleitos, ;I:\ 

relaçõcs dos passageiros e manifestos ;is alfandegas e cIiil- 
fes dos concelhos respeclivos. D'essas importancias st ,  

mandara a compctentc nota A junta da fazenda, declarari- 
do-se, se  havia ou n3o mais carga ou passageiros a em- 
barcar, e, havendo, qual o motivo por que se  não fez o 
embarque. 

Art. 9." Logoque as cargas sejam recebidas a bordo. 
e que seja comprovado por um recibo do mestre ou con-, 
tra mestre, deverão scr dados os conhecimentos aos car- 
regadores. 

Art. 1 0 . O  As importancias recebidas, tanto nas alfan- 
(legas como no commando dos conceltios, darão entrada 
no cofre da junta da fazenda, acompariliadas de uma guia 
na qual seja designada a sua procedencia. 

Art. 41 .O Os administradores das alfandegas e cliefes 
dos concelhos poilrr2o empregar para com estes navios n 
iriesnia fiscalisaçfio que devem empregar com os do coni- 





quaes fazem parte integrante d'estc contrato, ao cumpri- 
mento das quaes condicões disse obrigava sua pessoa e 
bens presentes e futuros, havidos e por haver; e para 
maior seguranqa, dava por seu fiador e principal pagador 
a Antonio Acacio de Oliveira Carvalho, que estando pre- 
sente disse que ficava por fiador do sobredito Eduwdo 
I-lypolito de  Oliveira, tomando sobre si todas as clausulas 
e obrigações d'este contrato e condições: 

Artigo 1 ." A administraç3o e exploraçio do arsenal na- 
val de  Loanrla e concedida, por espaço de  ires annos, a 
Eduardo Hypolito dc Oliveira, por conta e risco d'elle. 

Fj iinico. Este contrato ter i  começo no 1 . O  de julho do 
corrente anno. 

Art. 2." O governo provincial cede-lhe, para os effeitos 
d'este contrato, o ctlificio do estabelecimerito, todo o ma- 
terial ali existente, que for considerado materia prima, 
bem assim macl~inas, ferramentas, e tlemais ol)jectos, i 
cxcepf3o (10s que sejam necessarios ao serviqo da capita- 
nia do porto, tudo pelo valor que se determinar no acto 
da entrega. 

Art. 3." O governo cede-lhe igualmente todas as em- 
barcacóes miudas que hoje s3o emprcgatlas no scrviqo do 
estabelecimento, como fazendo parte do seu malerial. 

Art. 4 . O  A entrega do estabelecimeritu e de  todo o ma- 
terial, de  que lratam os artigos antecedentes, sera feita por 
meio de inventario miriucioso, prcccrlrrido avaliaç3o de  
todos os ob.jectos, a qual se i i  feita por um3 comrniss5o coiii- 
posta do administrador e dois iritlividiios da sua nomeaqao, 
e pelo escriváo deputado da junta de  fazenda, e mais dois 
empregados do governo. 

5 unico. Quantlo a commissão nio  accorde no valor de 
um ot~jecto, cstalielccer-se-ha um valor por parte de cada 
um dos iritcress:iclos, e torriar-se-ha a media. 

Art. 8." O inventaraio ser i feito de modo que fique bem 
determinado e distincto o que S ~ O  malerias lirimas e a sua 
avaliaqso, e o que constitue a outra classe de objectos e a 
avaliaçiío d'elles. 

Art. 6 .V) wlor das materias primas serb pago ;i fa- 
zentla pelo adrniriistiador, por mclio d e  encontro em mc- 
tade do preco (Ias oltin:is que se Itie for mandando fazer, e 
todos os outros o1)jecto; o administrador fica obrigado a 
entrega-los rio liin do seu contrato, iridemnisando a fiizcnda 
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da differença entre o valor que cntão tiverem e o que ti- 
vessem quando os rccebeu. 

Art. 7." Sáo cedidos ao administrador todos os ope- 
rsrios que existem no cstat~elccimento, ficando ellt: abri- 
gado a satisfaçZo dos contratos feitos com alguns cl'elles; e 
cedrr-se-lhe-lia:, os ai tistas eml~regados nas ohras piibli- 
cns que o govcrno possa dispcrisni*, r bi3m assim os liher- 
tos que jti existcm no eslabelecimcnto. aos quacs pagarti 
o vencimento tliario de 50 rcis c a sua alimt~ntíyiio. 

3 unico. Os iencimentos de todos elles ficario a cargo 
do adrniriistrador, e seráo est;ibelecbidos tle accordo com 
elles, na falta de contralo anteriormvntc feito. Se os ope- 
rai-ios e artistas dependcntes do governo exigirem salarios 
desarrasoados, o governo serviri de  arbitro ria questáo. 

Art. 8." Se o governo poder fazer a adquisiç5o ilc qual- 
quer casco de  navio apropria110 ao uso de uma hnrcac,a 
para querênas e outros serviços, cede-la-lia ao adminis- 
trador como fazendo parte do material do estabelecimen- 
to, e que ser6 entregue no fim do contrato, completa de  
apparelho, sem direito a indemnisacáo. 

Art. i)."Totlo o material que vier de Lisboa ao governo 
da provincia, c que seja considerado materia prima para 
as obras que se fazem no estabelecimento, será cedido ao 
administrador, no caso do governo assim o querer, pelo 
preço do scu custo, com o augmento de 80 por 100, como 
é pratica fazer-se no mercado. 

Art. 10." O administrador, para os fins d'este contrato, 
obriga-se para com o governo: 

1 . 9  boa conservaçiío do edificio, ponte, officinas e 
de tudo o mais que  ltie for entrcgrie; 

'2." fazer os pequenos concertos que reclamar a ponte 
e o eilificio, e a levantar aquella oii qualquer parte d'este 
que cair, quando não prove quc caiu por circumstancias 
proprias da construcc,ãb; 

3 . O  A ~aprfeiçoar as officinas j i  existentes, e a montar 
unia de fundiqzo de ferro, a qual ficara fazendo parte do 
cstabelccimento no fim d'este contrato; 

4." A entregar, no fim da sua administração, o estabe- 
lecimento moiitndo pelo menos como o recebeu, e todos 
os materiaes que tiver em deposilo; 

5." A satisfazer dentro de uni praso apropriado, se- 
gundo a nalurcza e rlualidaclcs das obras e a urgencia que 

8 



exigir o bem do serviço, todas as requisições que se  Ilie 
apresentem aiiclorisadas pelo gowrno, ou pelo chefe da 
estaçio naval, e estas derci.20 de  futuro ser-lhe enviadas 
direitamente; e as que digam respeito a obras d e  carpin- 
teiro, ferreiro, serralheiro, c;ilafale, tanoeiro, pintor, fu- 
nileiro, fundidor, coronhciro e espingrirdeiro, ou a qiiaes- 
quer outros objectos que sejam proprios do estabeleci- 
mento, como bandeiras, velas, etc., tudo segundo os preços 
da tabclla que faz parte d'este contrato; 

3 unico. Todas as obras e oulr~os objectos, que não es- 
tiverem comprehcndicios na tahelln a que se referc este 
artigo, serão previamente contratados com o adrninistra- 
dor, por prelos nunca superiores Aquelles por que esses 
objectos ficariam antes do contrato ao governo no mesmo 
estabelecimento, ou iquelles por que se possam obter no 
mercado ; 

6." A ter a seu cargo todas as embarcações do serviço 
do capitáo do porto e patrão m6r, e todo o material d'aquel- 
Ias reparticões, destinado ao serviço do mar, e amarrações 
do porto, assim como a conservação de  todos esses obje- 
ctos, reccbendo a conta d'isto a quantia de  300B000 reis 
annuaes; 

7." A mudar o estabelecimento para a cidade, se ~ r o  
praso do contrato o governo tiver aqui edificio apropriado 
para esse fim, podendo ent9o rescindir o contrato se en- 
tender que lhe não convem; 

8.' A receber, sustentar e fazer ensinar ate tres apren- 
d i ~ e s  por coiita do governo, nas oficinas de  ferreiro, ser- 
ralheiro c carpinteiro, e um em cada uma das outras; e a 
receber, alem d'estes, os que convier ao governo, pagando 
este 3 sua sustentaçáo. 

Art. 1 1 .O Todas as obras que o administrador pretenda 
fazer no edificio do estabelecimento deverão ser previa- 
mente auctorisadas pelo governo geral, e fornecidas pela 
fazenda as madeiras d e  mangue e bordão que forem ne- 
cessarias, com o abatimento de  23 por 100 do preço c10 
mercado. 

Art. 12.O Quando seja rescindido, ou quando finde ectl8 
contrato, o estabelecimento sera recebido por parte (1'1 
fazenda pelo modo que fica estabelecido no artigo 4 . O  pai {I 
sua entrega, e se r i  paga por quem for devida, a differeric I 

que houver no valor d o  material movel. 



Art. 13.' 212quelle dos coiitratnnlcs rjue se  julgar com 
direito a rescindir o coritralo, rm roiisclcjrir~ncia de  falta 
d e  cumprimento dc  coritlic6ch ou por qutilquer motivo, 
fara a notilicat::o comprtenle coni airtccedencia d e  dois 
mexes, (1i:ntro dos quiles se farh a cntr-ecn. 

Art. I 'i." h I~oa i~lialidade e o bcrn feito das obras, a 
boa consrrvac,áo do c3tabelecimento c o ciiinprimento d e  
todas as obrigacõtls por p ~ r t e  do administi-atlor, são a da- 
rantia t l n  n5o rescis5o por p:irto (10 goverrio. 

ilrt.  1 S . O  O administrador renictlera no principio de 
cada mez 6 contadoria da junta de fazenda a conta da des- 
peza das obras que Itie tiverem sido maotladas fazer no 
mez antecedente, coiril)i~ovarla coiii as resl~cctivas requi- 
sições, e coni certilicatlos ( lu terem sido feitas e ent1.c- 
gues;  iiicluiricio ri'estn conta, a dos objectos gctlidos e for- 
riecitlos, comprovada coin as i~cquisi~ries e recibos d e  
entrega. 

5 rinii:o. Eucel~tu:i-se o que disser respeito i estacão 
naval, cuja conta, cm logar de recibos ou certificados, serli 
comprovada com coriliecimentos em triplicado. 

Art. 16." As contas de que trata o artigo antecedente, 
seráo pagas no praso d e  quinze dias a contar do da sua 
apresentação; e a irnportancia do que disser respeito a 
estação naval, convincto ao administrador, e havendo pre- 
via auctoi~is;i~áo do governo da Sun Magestade, serE paga em 
letras sacatins contra o niinisterio da marinha e ultramar. 

Art. 17.' A port:io d e  madeira de construcq5o que possa 
vir em cada viagem rios navios transportes da provincia, 
tlos portos para ondc estes rinvegam por coriveriiencia tlo 
servico, s e r i  conduzida gratuitamente para o estabeleci- 
mento (luando o admiiiistrador o requisite. 

Art. 48." O governo obriga-se a n5o nianilar fazer, e a 
não comprar a particulares as obras que o estabelecimento 
podkr fornecer. 

Art. 1 9 . O  No caso do administrador receber ordem do 
governo para se retirar de Loanda, ficara por esse facto 
rescindido o contrato; mas nem ri'estc caso d e  rescisão 
nem em outro c~ualqiier se poderá julgar com direito a in- 
dcrnriisiii7io nlgomn. 

hr t .  20." O atlministrador dará como g:irarilia ao valor 
(10 material que  lhe for entregue um fiador idorieo prin- 
cipnl responsavel. 



E para constar a todo o tempo so lalrou o presente 
termo que o sobredito Eduarclo IT~.polito de Oliveira e seu 
fiador Antonio Acacio d e  Oliveira Carvalho, assignnram 
commigo e com as testemutilias 13clchior Jose dos Reis 
e Luiz Vida1 de Silva Pontes, ambos primeiros escriplu- 
rarios da contadaria da junta da fazenda, de  que eu Da- 
mi50 Antonio Pereira Pirilo, escrivio deputado, mandei 
lavrar o presente termo, que assignci e subscrevei.=Da- 
miùo Antonio Pereira Pinto=E~lma~~rlo Ilypolito de Oli- 
ceira, segundo tenerite e capitáo (10 pnrto interino=An- 
tonio dcucio de Olzceira Carc~rll~ri=Belchior Josd dos 
Reis=Luiz Vitial d a  Silva Pontes, primeiro escriptura- 
rio interino. 

N." 9 

O governador geral da provincia de  Angola e suas de- 
peridencias ileterrnina o seguinte : 

Julgando conveniente alterar o systema de  administra- 
ção dos hospitaes d'esta provincia, e considerando que o 
que se segue no reino, estabelccido pelo regulamento de  
"2ie dezembro de 1852, póde coin caritagem ser aqui 
applicado, como se vê de iim projccto de  regulamento que 
mandei confeccionar, e que foi apresentado c approvatlo 
em conselho do goyerno: Ilci por coiivenicnte, ouvitla a 
junta da fazenda, approvar o dito pro,jecto de regiilnmcnlo 
que deveti  corisiderar-se em vigor desde o 1.' de julho 
prosimo passado. 

As aucloridadcs e mais pessoas, a quem o conhecimento 
d'esta competir, assim o tenliairi entendido e cumpram. 

I'alacio do govcrrio eni Loarida, 8 de  agosto de 1861 
=Sebastião Lopes de Calheiros c illcnezes, governador 
geral. 

N." 10 

O governador geral da provincia de  Angola e suas de- 
pendencias, delcrrnina o seguirile: 

Tendo cessailo as circumstaiicias cstraortlinarias cjiic 
motivaram a expcdic5o d e  for~ssdesttic;itlas do reino 1);ir'a 
a proviii;ia de Angola, e n ~  eoriformidade cniri a c;irt;i de 
lei de 11 de maio de  1860: hei por conveniente determi- 



nar, em virtude do disposto na regia portaria d e  9 d e  ju- 
nho e do artigo 4." das instrucções de 25 de maio do mes- 
Ino anno, que cessem desde 30 cle junho corrente em 
diante todos os vericimentos extraordiriarios que, em har- 
moriia cotri a supracitada carta de lei, s3o abonados A força 
expedicionaria. 

As aucloridades e mais pessoas, a queni o conhecimento 
d'esla competir, assim o tenham entendido e cumpram. 

Palacio do governo em Loanda, 28 de junlio de  18tjl. 
=Sebastião Lopes de Calheiros e Menezes, go~ernador  
geral. 

O governador geral da proiincia de  Angola e suas de- 
pendericias determiiis o seguinte: 

Achando-se muilo reduzida a força do batalhGo expe- 
dicionario, e ntteiiderido i despcza que se faz inutilmente 
com a sua conserva1:50: Iiei por cotiveiiicnte determinar 
qiie seja cstincto no dia I( i  do corrente, ficando os offi- 
ciaes e mais praças, menos o commandante, addidoà ao 
batalli;?o de  infanteria n.O I .  

As autoi~idadcs c mais pessoas, a quem o conhecimento 
d'esta cnmpctir, assim o tcriliani enteiidido e cumpram. 

Palacio do governo em Loarida, 5 dc jullio d e  4861. 
-SebastiGo Lopes tEe Calheiros e Merzczes, governador 
geral. 

N." 12 

Manda Sua Magestade El-Rei, pela secretaria d'eslado 
dos negocios da marinha P ultramar, parlicipar ao gover- 
nador geral da proviricia ile An$oln, para os competentes 
effeitos, e em resposta ao oilicio ri." 202 de 'i de julho 
proximo findo, dando conta de lia\.cr orden:ido a estinc- 
ção do batalhão expedicionario qiie tiavia dcstacatlo para 
aquella provincia, es t inc~50 qrii: teve logar pelos ftinda- 
mentos expressos na portaria d'aquclle governo ~ c r a l ,  
n.O ,154 de 5 do referido mez, a qual por copia veio junta 
ao citado officio, que, aitentas as rasões expressadas na 
citada portaria, ha por bem confirmar a mesma, e as me- 
didas adoptadas pelo dito governador geral para Ilie dar 
e\ecu(ão. 



I'afo, em 27 tlc aposto d e  4861 .==Carlos B ~ n t o  da 
Silrn. 

O gcwci.nador gcrnl (Ia provincia dc Angola e siias de- 
pcn~ler!ciaç, cm consellio, cleicrmiria o seguiiiie: 

Trntlo cessado os mr~livos peles qunes n \illa dc Mossn- 
rnecles tem sido iseriln tlo pngnincrito ilc ;ilguns impostos 
tlirectos qrie pagain outi as po\oncões (Ia provincia: lici 
pai. c8oii\ criiente tlclci minar que, a conlni (10 correrite 
;i11110 cco~ l~n i i co  ~ I I ( ~ ~ ~ I S I \ ; I I I I C ~ I ~ C ,  Ilic scjarii cnlerisivas as 
tlisl,osip3es do n l \ n i t i  tlc 17 dc jiilho de  1808, das cartas 
t l ~  lei de  7 c 9 t l ~  :il)i i l  tlc 1838, e do decrelo d e  29 de 
clr~cmliro de  48Ei9, clric deci-etai,air: o 1);ig:imento dii de- 
ciiiia e irripustos arirlesos em Angolii, tlc\eiido esta ser Ian- 
cada e cobrada ria coiil0rmidacle das iti>lriii3csócls de 22 clc 
setenit)ro de  (847 c tlo decreto acima ciiarlo. 

As aiiclnridadcs e mais pessoas, a quenl o coriliccimciilct 
<l'cst:i corrilictir, assim o.trnliani eiilcridido c cumpram. 

l);ilac.i» do go\ilrrio cni Loaridn, I9 tlc ;:l)i i l  de  1861. 
- - -Scl)n?:tiGo Lopc: tlíj Cnl l tc~~-ns c Jlonci~s, governador 
gcral. 

O goveriintloi. gcbisnl da proviiicia d e  Angola e suas de- 
pcridericins tli~li~i*iiiina o seguinte: 

Scrido as allnnilcgas n fonlc 111-iricipal tla receita em An- 
nota, c d e ~ e n d o  poitarito Iinvcr rio çcivi~od'eslas rrpaili- 
ices  a maior ie,oul:iridade, exntatid2o e rigor, e existindo 
:ipprc~licrisiic~ (luarito a sei. o servico ali feito de modo 
cliic os pai tic11lai.e~ e a fazenda soff'rem talvez em seus 
,jiisios intci*~sscs: liei por conveniente delern-iiiiar que  
iim;t commisGo cornposta do secretario do governo, Jose 
13ai l~osn Leáo, rlo escriváo deputado, Daniiiio Antonio 1% 
rcira l'into, e tlo contador dii jtirlln d3 fazenda, Antonio 
Ignacio cln Silva, c.,iirniiie n cscripturaciio, coritcibilidade e 
niais servicos dn alllindega do Lonnda, c dirigindo-me 
uma exposi~:ii) (10 estado em que acharas coiitasd'aquella 
rasa fiscal, nie prnponha o qiie lhe pnreccr necessario 
í';~zcr-se a similharile respeito. E t~ulrosiiri Iici por conve- 



nicnle ortlrriar r ~ u e  os governadores do Ambriz, d e  Ben- 
giicll;~ c dc Rlos~amedes, cada um com dois individuos por 
elles nomeados, se conglituam em commissio com relac5o 
ti respectiva alfandega e me façam com a brevidade pos- 
sive-1 as niesmas exposições e propostas. 

As auctoridadcs e miiispessoas, a quem o conliecimerilo 
cl'csta competir, assim o tenliam entendido e cumpram. 

I>alacio do goveriio e m  Loanda, 28 de junlio de  18Cil. 
-Sebasziao Lopes tle Calheiros e Melrezes, governador 
geral. 

N." 15 

O go~erriailor geral da proviricia de  Arigola e suas de- 
pcntlcncias delerrniiia o seguinte : 

Serido reconhecido que a pauta das alfandegas em vigor 
na lii*o\incia precisa ser convcnieritemerile reformada; e 
sendo riecessario proceder prcviamcritc aos competeri- 
I c s  iluarnes, observações e estuiloç sobre este importante 
assuriipto: Iici por coii~oriiciiti! iioiiicais p:ira esse fim uma 
coiiiiniss5o composta do sei-setario geral, José Barbosa 
Leáo, do ciscrii50 tlrputatlo, L)ami5o .ltitoriio I'ercira Pin- 
to, do procrirarlor da corh:i c fa~cncla, o biicliarel Carlos 
Botcltio d e  Vascoiicollos, clo coiitadnr ila junta tla fazerida, 
Aritonio Ignacio da Silva, do :idmiriistrntlor (Ia alfnnd11ga, 
Joaquim Eugenio I:crrcira, do rcrilicaclor, Eusebio d c  
Agalio Fagard, dos negociantes membros do conselho do 
governo, Aritoriio Lopes da Silta c ,Ilniiucl Roili.i!,riies Car- 
iiieliiio, e dc cinco rncmbros riomcbatlo. pela ca1i:ai.a do 
coii~mercio, serviiidr, ilc prcsitlentc o seci*etaric~ gi:iaal u d c  
scci.etario o vcrificntlor da alfiiritlcga ; a rju;il c.nriiinissáo 
sc rcuriirh no dia 1." dc jullio pinolimo rio ciliiic8io da al- 
faiidcga para comccar os seus traliallios, c mc sulirnettcrd, 
com n brevidade possivcl, uni projecto da paut:i geral das 
alfaridegas da provinciri formulado ein liarinonia com os 
bons principios economicos e com os iriteseçaes publicou. 

Outrosim Iiei por conveniente que n mesrna commis- 
são mc proporiha as alterações que julgar por vcritura 
ricccssario f a ~ e r  no regulamento e m  vigorn as alfantltbgas, 
e um systema a seguir na co!,rarifa (lu imposto de  3 por 
cento ad valorem para obras pulilicas creado pela porla- 
ria 11." Ci'i d e  5 cle abril ultiino. 



As liuctoridadcs e mais pessoas a quem o conhecimento 
d'esta competir, assim o tenham cnlendido e ciiniprarn. 

Palacio do governo em Lnanda, 21 de junlio de  1861. 
=Se bastiüo Lopcls de Call~eiros e ilí%nczcs, governador 
gera I .  

O governador geral da piwincia de  Angola e suas de- 
pendericias, em consellio, d e i e ~  niina o seguirite: 

A iiiccrlèza do valor da moerla na pro1incia de Angola 
e suas de[iend~iici:is, onde 1 acilla a capriclio com prejuizo 
da facilidade e siiiiplicidadc das opera(óes comnierciaes, 
da rcgulai'idade (lu serviço publico e dos interesses dos 
funccioriarios, cujos cii'dcriados recebidos cm moeda fraca 
[miem ser  reduzidos a uma insigriilicanle quantia por cf- 
feito do augmento do agio; o valor capcioso dado i moeda 
estrangeira, d'onde rcsuliarn cor~t~stações inconvenientes, 
e i moeda do reino, o que ta1110 iiiflue no mercado para 
os gericros de primeira necessid;ide, com especialidade 
para os de consumo diario, reclamani promptas medidas. 

O peso das dilfererites moedas de  cobre não est6 em 
liarnionia, nem coiii o seu valor nominal, nem com o seu 
valor iclativo: a moeda de cobre, mandada carimbar por 
edita1 de "L de niarqo de 1837, tem proximamente igual 
1m0 e vale o dobro d:i náo carimbada ; e as cedulas de pa- 
pel actiarri-se em tal cslndo ile deierioraçi?~, que reclamarn 
inimediata reforma para crediio da fazenda publica e ga- 
rantia dos possuidores. 

h ele1aç5o de rbis nominaes na moeda da provincia de 
,\ogola, não tem motivo reco~iliecidamente legal; na acei- 
taçáo do facto ha apenas uma condescendencia tacita por 
parte (10 governo, que, tendo acabado com a denominação 
de  reis fracos em dilrerentes proviriçias ultramarinas, se  
tem limitado a acompanhar na cie Angola as alteracõesdo 
mercado. Uma (liiarilia de ritis fracos pelo ciirso actual 
n5o representa o mcsino valor inliinseco que represen- 
taia a mesma (luaritia de rkis f~ acxos pelo cnrso d e  annos 
anteriores; assim as rendas publicas, pagas em rSis fra- 
cos pelo curso cor1 ente, v90 diminuindo li proporç3o que 
as especies metallic;is vão aiigmcntando de  valor nominal, 
i: iorria-se iiiipossiuel occorrer As despezas publicas, ou 



seja satisí"~zendo as qiie s30 pagas em moeda do reino cal- 
culadas por agio inferior ao do mercado, ou procedendo 
compra de  geiieros para forriecirnentos diversos, que con- 
servam e por vezes augincntam de \ d o r  intrinseco no 
mercado. 

Atlendcndo pois ao voto unanime da junta da fazenda 
publica sobre táo importante assumpto; e consultado o 
consellio do governo, votiida previamente, por iinanimi- 
dade de \ otos, em conformidade com o 5 iinico do artigo :).O 
do decreto tle 14 de agosto de 1856, a urgericia tle iiinn 
prompta medida que est:ibeleqa para todos o valoi. cei to c 
oacial  da moeda, ante> cluo principie o proximo iiiirio oco- 
nomico; votado outrosini uria~iimen~cntc qiie unia t;il rne- 
dida nao estd emcoritrnvcri~io com o disposto no artigo 4..O 

$ 11 .O do citado decrcalo dc 14 de  a ~ o s t o ;  referindo-se evi- 
(lentemente aquelle 5 ao valor intririseco e representativo 
da moecla, que n3o e alterado por se adoptar a uriidade, 
r&is fortes, da moetla do reino, j i  iisada pelo governo 
rios orçamcritos da provincia tle Angola apreserilados ás 
camaras Icgislativas c approvados por differeriteç cartas 
tle Ici: hei por conveniente, usando da faculdade que 
rne coní'erc o 5 8.O do arligo 15.O do acto addicional 4 carta 
constiiuciorial da moriarchia determinar o seguinte: 

Artigo 1 .O Toda a moetla circulaiile na proviricia de An- 
gola e suas dependencias corrcrli, desde o 1 .O de jullio 
de 1864, com o valor de  reis-n~octln do reino. 

f3 iinico. Este valor scrA rcgiilntlo pelo cambio actual 
de  sessonta e dois e meio por cento (G2,5), seiido portanto 
o valor dc uma m;icula de  reis trinla. 

Art. 2.O As cedulas de  papel ser50 trocadas a notas, 
nos termos do aialigo antecedcrite e f3 unico, com o valor 
de  nzil, dois mil, cinco »li1 e cinte r1~i1 rbis; e pala mesma 
fijrma sc fari a reducçiío para o paganiento de impostos 
vencidos c cliiaescliieis dividas conli~aliidus att: ao 1.Ode jii- 
lho de 1861. 

Art. 3." A reduccáo a rkis, moeda do reino, para os pa- 
garrientos a eflectuar pela fazeritla publica, qiie náo esti- 
verem rio caso do artigo an l~cc~don t (~ ,  Iii~rn como para a 
cobr,inc:i dos rentlirnentoç piiblic;os pc~steriores ao dia 30 
d e  junho de 1861, se r i  fcita gelo agio de 50 por cento, 
estabelecido pai- dccrcto de  2G de noiembro de 1857. 

Art. 4 ."s moedas estrangeiras correrão pelo \alar 



estabelecido na tabclla anncxa ao t l c c r e l o  i l e  10 de o i i t u -  

bro dc 1853; e ns d i v i s õ e s  e m i i l t i p l o s  d l i s  moedas ali de- 
s i g n a t l ; i s ,  polo ~ : i l o r  c o r r e z p u i i c l t . n l e .  

As a ~ ~ c t o i  idntlcs c n i a i s  p ~ s s o : ~ ~  ;I í l i i c l m  o c o r i l i c c i m e r i l o  

d'e.ln c o i n p e t i i . ,  a s s i i n  o 1~11113111 e11il:11did0 e cuinpi.ai-i-i. 

1)alacio r10 g o r e i n o  eni Loanda, 1'3 de j u n l i o  d e  18(;l. 
-:-Sehastião Lol~es de Calhciros e iilonezes, governador 
geral. 

TlBllLb IIAS BODAS ESTIIA;YGEIRAS DE OIRO E FRITA A QCB SE REFERE 
O ARTIGO 3.0 n i  PORTARIA SUPRA 

Sccrctaria d'cstado (10s negorios d,i iiiarinlia c ultramar, 10 de 
outubro de 1853. Visroritie rir .Ithoguia. 

O governador geral da provincia do Angola c suas de- 
p e n d e i i c i a s  determina o seguinte: 

Sentlo necessario fixar OS vencimentos em moeda forte 
c o r r e s p o n d e r i t e s  as praças de pret dos corpos d'esta pro- 
vincia, segundo o disposto na portaria d'este governo ge- 
ral 1i.O 132ddc 10 de junlio ultimo: hei por conveniente 

. 

1 

Peso 
l)esi*nafno [Ias 

iiiocdas 
í3 a -  

/ .......... 
Ucspanhola, poruviana, diilense, bo- 

0ivo.- Onças liviana, mexicana, colombiana 
Buenos Ayres, Equador e ~ e n l r ;  'bA600 .... de America, Nova Granada.. I 

3 
i 
4 
2 
4 
9 
Z 
2 
i 

7 

7 

36 

56 
36 
48 
24 - - 
18 
16 
8 

36 

- 

78300 
386N 
98200 
4&W 
86000 
41$000 
4@lO 
48500 
24250 

Mtiias on as.. .......... 
Quartos 8e onça.  ....... 
Aguias de !O patacas.. .. 
\It,i:is ag~iias . .  ......... 
l'reas ................. 
Meias peças ............ 
Moedas de  &$O00 réis.. .. ............. Soboranos 
Meios ditos ............ 

Hespanhola (colnmnarias e sevilha- 
nas), peruviana, cliilcnse, bolivia- 

Prata.-Patacas c duros. n a ,  Estados Unidos, mexicana, 990 
brazileira, Buenos Ayres, colom- 
biaria. ....................... I 

Uoedas de 5 francos.. ... 1 Franwm..  ...................... 1 BW 

As niesnias.. .................... 
As mosmas.. .................... 
Estados Unidos de America.. ...... 
Idom ........................... 
Brazileira ....................... 
[dom ........................... 
Idem.. ......................... 
Ingleza .......................... 
Idem ........................... 



mandar p u l j l i ~ a r  3 laliella que abniso se scgnr, que regula 
os referitlos vcric.itnc!i~tos. 

As auctori~lades r ?  riiais pessoas, n qiipm o cniilircimcnlo 
d'csta cnmpetir, ;ih..ilii o it~riltarn criLcndidu c cuiripram. 

Palacio do gorei-iio cm I,n?iiila, 23 dc julho de 1861. 
=Sebasfião Lopes de Ccrll~cir.us (i. Jfcnests, go~ernador 
gci*al. 



T I B I L L I  DOS FEXCIMEXTOS REDUZIDOS DAS PRAÇIS DE PRET DOS DIFPERENTES CORPOS DA PBOFISCIA, SECISDO O DISPOSTO 

KA POBTAüí.4 DO 6OTERniO 6 B R l L ,  N.O 432, I)I 19  DE JChHO DE 4864 

Palacio do goveriio em Loanda, 25 de julho de 1861. = Sebastiúo Lopes de Calheiros e JIene;es, goveiii:itl~ l i .  y i u l .  



O governador geral da provincia de  Angola c suas de- 
pendencias determina o seguinte: 

I .O A guuarnic50 da provincia é feiia permanentemente 
pelos corpos dc primeira linlia; e provisoi~inniente pela 
segunda linha, quando for deterininado c 3s circiimçfan- 
cias o exigirem. 
2." A bateria d e  artillieria de  Loanda e a bateria espe- 

dicionaria passarão a formar a primeira e sogiinda I~ate- 
rias (10 batalliáo d e  arlillieria creado por dccreto de 15 de 
jullio de 4857. 

3." Fica extincto o batalliáo pro\lisorio expedicionario 
de  caçadores; a primeira e sexta companhias d'este corpo 
regressam ao batalh5o cspeclicioiiario de infanteria, d'onde 
sairam com estes mesmos numeros; as companhias de  
Ilamão c Din passar20 nu batalliáo dc caladores ri." 3, ondc 
formarão a 5." e 6." companhias d'este corpo. 

4." As duas cornp3nl1ias de primeira linlia dós conce- 
1110s do duque cle Braganca c Encoge, passar20 ao baia- 
11150 de  caçadores n." 2, e ficar90 formando a 5." e 6." 
companhias do mesmo corpo. 
5." A companhia d e  artificcs, o batalhão de  artilheria, 

o esquadrão de carallaria e os 1)atalliÕes de  infanteria n . O  I 
e expedicionario estacionarão em Loanda. 

6." O batallião de  caçadores na0 2 estacionar4 no dis- 
tricto do Ambrix, e terti o seu quartel na povoaçao do mes- 
m o  nome. 

7." O batalhio de  cacadores n.O 3 estacionari no dis- 
tricto de  Mossamedes, e terá o seu quartel na tluilla. 

8." A companhia dc primeira linha de  Malange conti- 
nuari  a permanecer n'este concellio. 

9." Dos corpos cstncionados em Loanda se r i  destacada 
a guarniç9o para os t.res districtos de  Loanda, Çolungo 
Alto e Bengiiella, c para outros pontos fóra dos tres dis- 
trictos extraordinariamente, quando for determinado. 

10." A companliia de  primeira linlia d e  Malange s e r i  
elevada i força nccessaria para guarnecer Cassange, Puugo 
-4ndongo e Malangc. 

5 unico. O commandante d'esta companhia reuniri as 
funccões de chefe do rcspectivo concell~o. 
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11 .O A guarniçáo do districto do Ambriz sc r i  feita pclo 
batalli5o de  cac,adorcs n . 9 ,  da seguinte f irma: a pri- 
ineira c-ompanhia d'este corpo eatacioiiarii ria povoaçuo 
tlo Ambriz, quatro companliias guarnecer30 os pontos da 
Oiiibnll:i, lfembc, S. S;~l\~ndor do Congn e Encoge, e a 
coriipiirihia restante estarii com a primeira, ou onde a con- 
~eiiicrii-ia do seniço o exigir. 

4 iriiico. Os commandantes das companhias reunirão 
:is fuiiccóes tlc cliefes dos i-espectivos concellios onde es- 
tacicinnrtlm, c os commandantes dos destacamentos que 
Iiouvei'eni dc es1nciori:ir entre os pontos acima menciona- 
dos tomai.50 o cornmnndo dos rcspectivos~~residios ou pon- 
tos occupados. 

19." A y a r n i f ã o  do districto clo Mossamcdes scr9 feita 
pelo bntalliao de  caladores n." 3, (Ia scquinle fOi ma: a pri- 
mcit4a companliia agricola e a sc!gurida companliia d'estc 
corpo cslacionaráo na IIuilla, duas companhias occiipa- 
ruo os concellios dos Gambos e Ilumbc, uma estacionar6 
na villa de Mossamedcs, e n restante estar9 ria mesma vil- 
la, ou oride a convcnicncin do servico o exigir. 

$ unico. O commantlantc! tlo k~ntalliZo c\crcer6 as func- 
qóes de cliefe do concellio da Huilln, e os commantlantes 
das comparil~ias estaaioriadas nos pontos acima men ciona- ' 

dos, as de cl~efcs dos rcspecliios çon~~cllios, hcm como os 
commandantes de  destacamentos rluo giiariiccerern pontos 
occuplidos, cserct3r30 as f ~ n c l ó e s  de  commandantes d'es- 
scs ponto.; ou prcsidios. 

13." Na ausencia ou impedimento, os oiriciaes dc qiie 
tratam os $$ onicos dos artigos 1 1." e i 2 . O  serio substi- 
tuidos na localidade pelos officiacs mais aniigos c gra- 
duados. 

As auctoridadcsemais pessoas, a quem o coiihecimento 
d'osta competir, assim o tenham entendido e cumpram. 

I>allicio do governo em Loaoda, i 1 de abril d e  18ti1. 
=Sebasticio L g c s  cie Calheiros e ,7fenezes, go~ernaiior 
geral. 

N.O 19 

Jlnnda Sua hlagestarle El-Rci, pela sccrct:iria d'estado 
dos negocios da rnsririlia e ultrnniar, communicar ao 60- 
vcrnatlor geral da provincia de Angola, para seu conlicci- 
mcrito c coinpctentcs effeitos, e cm resposta no scii offit-io 



na0 422, de 27 de  ahril ultimo, no qual dava conta e ex- 
plicava os motivos pelos rliiaes lia\ia modificado a organi- 
sa áo e caIlocac5o da forca armada da provinci;~, nos t ~ r -  
in S s da portaria d'aquelle governo gcial 11." (;i ,  de 13 CIO 
sobredito meL, publicada rio Boleti~ti  c / ] i ç i i r l  ri.* 810, que 
ha por bcm approvar provisoriiirrientc as rnec1iil:is adopta- 
das nos lermos da citada portaria, conviriilo oli\i~i~var que 
para esta modificação se  tornar legal e pei iri;iiierite, teni 
que ser allerado o decreto com forca de lei d e  i5  cle julho 
tle 1837, que regulou definitivainerite a organisaq50 rrii- 
litar n'aclnella provincia. 

I'alo, em 30 de julho de  I862 .= C(:rr~*los Renlo dn Stlrrr .  

O governador geral da proviiic;ia de Angola c suas de- 
pcndericias determina o scguiiilc : 

Altcndendo ao que me propoz o goveriiridor do disli~i- 
cto de ;llossamedes, sobrc :I utilidntle de  sercin o ignisa-  
(Ias n'aquelle districto duas coinpanliias de  se6iincl;i liiilla, 
uina na villa e outra na Boa Esperaii(a: Iici por coiivc- 
riieiitc determinar que esta forca seja organisacla, sendo a 
coniposi$áo de cada uma das ditas companhias confornie 
o quadro que se segue, e denominando-se I ." e 2." com- 
panhias moveis dc  Mossamedes. 

QUADRO DA FORCA DE UMA COIlPANIIIA IIOVEI. 
DE bIOSSA\lEDES 

............................... Capitáo 1 ............................... Tericnte 1 ............................. Alferes.. 2 .................... Priniciro sargento.. 1 ...................... Segundos ditos.. 2 .............................. Furriel. 1 ............................... Cabos. G .......................... Anspcc,nd:~s. 6 ............................ Soldados.. 70 ........................... Corneteiro. 1 - 
..................... Todos.. 91 - 

Asauctoridades e mais pessoas, a quem o conhecimento 
ù'esta competir, assim o tenham entendido e cumpram. 



I'alacio do governo em Loanda, 42 de julho de  1861. 
==Sebastião Lopes dc Calheiros e Mcnezes, governador 
geral. 

N." i 

O governador geral da provincia de  Angola e suas de- 
pendencias determina o seguinte: 

Sentlo necessario que liaja na capital da provincia uma 
força de  2." linha, i qual sc confie a sua guarnição, qiiando 
por qualqucr motivo o serviço publico exija que a força de 
1." lintia saia para fora da cidade: hei por conveniente de- 
terminar que se  reorganise o batalha0 de  voluntarios de  
Loanila, e nomear para este corpo: 

ESTADO MAIOR 

Commandante, o tencnte-coronel graduado de  infan- 
teria, em comniissáo no estado maior, Antonio Joaquim 
d e  Castro. 

Ajudante, o alferes do exercito de Portugal em com- 
missZo, José Maria Gonçalves. 

T,ctiente quartel mestre, Francisco Uarbosa Rodrigues. 
Alferes porta-bandeira , Joaquim Alaria de  Azevedo 

Franco. 
i.& COYPANUIA 

Capitão, Manuel Rodrigues Carmelino. 
Tenente, Augusto da Costa Lemos. 
Alferes, Silverio Olegario Generoso. 

2 " COMPANHIA 

Capitão, José Maria do Prado. 
Teriente, Joáo Fialho Marques. 
Alferes, Francisco Fcrreira Cidade. 

3.8 COAIí'ANIllA 

Capitão, Manuel da Rosa Frcirc. 
Tenente, o tenente hlanacl Alvcs de  Castro Francina. 
Alferes, Rlanucl Bernardo 1)ereira. 

4.' CO>lP.\StllA 

Capitão, Antlri: (13 Silva Marqiics Braga. 
Tenente, o alferes .Tosi: Malheiros dos Sanlos. 
Alfercs, Antonio Urbano hfonteiro d e  Castro. 



5.' COMPANHIA 

Capitão, Antonio Felix RIachado. 
Tenente, José Joaqiiim de  Almeida. 
Alferes, João das Cliagas Jloreira llangcl. 

ti.' i:O.UPAMHIA 
Capitão, José Bernarilo da Silva. 
l'enciite, o tenente Joaquim Lriiz Pirito de Andradc. 
Alfcrcls, Scverino Jost: Martins. 

7.8 COMPANHIA 

Capitão, Mauricio Jose Soares. 
'i'cnente, Gregorio Jost: Gomes Ferreira. 
Alferes, Antonio Bernarditio Pedreira. 

COMPANIIIA 

~om&ndante ,  o major gradiiado aggregado ao 4 . O  ba- 
tallião move1 de  atiradores de Lisboa, Antonio Ignacio da 
Silva. 

Capitão agregado,  o capitáo Joaquim Manuel Escorcio. 
Tenente, Manuel da Silva Prarico. 
Alferes, Jose Joaquim de Castro 1,eite. 
As aiictoridades e mais pessoas, a clriem oconhecimento 

d'esta competir, assim o tenham entcndiclo e ciimpram. 
l'alacio do governo em Loanda, 8 de agosto dc 1861. 

=S~bastião Lopes de Calheiros e ,tle~iezes, governador 
geral. 

Sendo presente a Sua Magestade El-Rei o oficio de 20 
de outubro ultimo, em que o govcriiador ger:il da provin- 
ria de Angola dei1 conta de  que, Iiaveritlo reorganisado o 
bataltião ctiamado de  voluntarios de  Loanda, determinjra 
que n'elle fossem alistados os empregados publicas, tendo 
resolvido dispensar de tal serviço aquelles dos mesmos 
empregados cujas funcções fossem absolutamente incom- 
pativeis com o serviço do dito corpo, e dcvenclo todos os  
outros empregados que não fossem escusos de  tal serviço 
serem alistados na 8." companliia, para só serem cliama- 
dos ao serviço militar, quando a salvação publica absolu- 
tamente o exigisse; aconteceu que a esta medida se oppoz 

9 



o juiz dc direito da I .Vara, ordenando aos ofliciaes de dili- 
gencias, que inteiramente se recusassem ao assenlamerito 
de praça, e dando parte do occorrido ao presidente d3 re- 
lação, o qual igualmente entendeu dever oppor-se ao alis- 
tamento de todos os individuos empregados no serviço 
judicial ; o mesmo augusto senhor, attendendo a que pelo 
artigo I I 3 . O  da carla constitucional da monarchia, todos 
os porluguezes sem excepção sio obrigados a pegar em 
armas para sustentar a independencia da monarchia e a 
integridade do reino, e defende-lo de seus inimigos exter- 
nos e internos; e que em um paiz como Angola, e espe- 
cialmente na cidade de Loanda, muito póde convir para o 
socego e segurança publica o saber-se que em caso de ne- 
cessidade todos acudirão effeclivamente pelo bem publico, 
ha por bem approvar o alistamento geral no sobredito 
balalháo, devendo os empregados publicos serew alista- 
dos em uma companhia, que náo serd chamada a fazerser- 
vicio, nem mesmo a exercicios mililares, senão em caso de 
extrema necessidade, em que a salvação publica assim o 
exija; o que, pela secretaria d'estado dos negocios da 
marinha e ultrahiar, se participa, para os devidos effeitos, 
ao sobredito governador geral. 

Paço, em 28 de dezembro de 1861.=Carlos Bento da 
Silva. 

O governador da provincia de Angola e suas depen- 
dencias determina o seguinte: 

Compondo-se a força regular de segunda linha d'esta 
provincia, na conformidade da legislação em vigor, dos ba- 
talhóes de voluntarios de Loanda e de voluntarios caça- 
dores da Rainha, de companhias moveis e de companhias 
de guerra preta: hei por conveniente determinar o se- 
guinte: 

1.O O eíiectivo d'eslas companliias, tanto moveis como 
de guerra preta, fica regulado pela seguinte maneira: 

................................ Capitáo 1 ............................. Tenente.. 1 .............................. Aiferes.. 2 - 
ii 



Transprte ....... -I 
Prinieiro sargcrito.. ................... 1 
Srgiiiiilos ditas.. ..................... '2 
I"iirric4 .............................. 1 
Cornelciros .......................... 2 
Cabos ............................... 6 
Aospeçatlas .......................... 6 
Soldatlos.. ........................... 180 - 

Todos.. ........ 172 

2." A s  companliias d e  segiirida lintia são divididas pela 
seguinte  forina : 

DISTRICTO DE LOhNDh 

A cidade de Loanda pertencem o s  batiilliões d e  volun- 
tarios de Loanda e d e  volunlarios c a ~ a d o r e s  d a  Ilainha. 

1 No concelho d c  Cnliitnbo. 
4 u » d e  Miixima. 
4 u v dc Novo Rcdorido. 
4 o tla Barra d o  Bcngo. 
2 » r d o  Alto Dandc. 
2 D » d o  Icolo e Bengo. 
i D d o  Zenza d e  Golungo. 

COYPAAHIAS DA GUERRA PRETA 

4 No concellio d e  Calumbo. 
4 u o d e  Musima. 
.i D 1) da  Barra d o  Rewgo. 
1 )) P d o  1,ibongo. 
4 v P d o  Alto Dande. 
(l V 1) do Icolo e Bengo. 
4 v » d o  Zeriza d e  Golungo. 

UISTRICTC) DE GOLUNGO ALTO 

4 No concelho d c  Coliingo. 
II  1) D de Arnbaca. 
2 o a do Duque de Rragaiiqa. 
2 P » d e  Malangt?. 
2 v D d e  Pungo Andongo. 
2 o 1) dc Cnmhqmhe. 



2 No concelho de Massangano. 
2 D n de Cazengo. 
2 D D (10s Uembos. 
2 D » da Talla-Rliigongo. 

COMPANHIAS DE GUERH.4 PRETA 

G No conccltio do Golungo. 
4 n de Aml~aca. 
2 i, D de Malarlge. 
2 D n de Cambamhe. 
2 D de Massangano. 
L?, n n de Cazengo. 
2 n P dos Dembos. 

DISTRICTO DE BENGUELLA 

2 Na cidade e concelho de Benguella. 
1 No concelho da Catumbella. 
4 D D do Dombe Grande. 
1 D do Egito. 

COMPANHIAS DE (fUERRA PRETA 

4 Na cidade e concelho de Benguella. 
4 No concelho de Catumbella. 
1 1 ,  a do Dombe Grande. 
I D 1, de Quillengues. 
I D  D de Caconda. 

DISTRICTO DE MOSSAMEDES 

C O I I ~ > A S H I A S  UOVEIS 

2 Na villa c concelho de Mossamedes. 

3." Os sohas de toda a provincia e suas dependencias 
terão na devida e melhor ordem todos os empacaceiros 
dos seus sobados, que não estiverem alistados nas com- 
panhias de segunda linha, e os apresentarão para o ser- 
viço publico sempre que lhes for ordenado. 

As auctoridades e mais pessoas ri quem o conhecimento 
d'c-sta competir assim o tenl~am entendido e cumpram. 



Palacio do governo em Loanda, 24 d e  janeirode 186.2. 
=Sebastifio Lopes de Calheiros e Menezes, goverriador 
geral. 

O governador geral da provincia de Angola e suas de- 
yendençias determina o seguinte : 

Hei por conveniente nomear uma commissão composta 
do coronel de  infanteria, addido ao estado maior e gover- 
riador da forlaleza de  S. Fi.ancisco do Penedo, Marcellino 
Antonio Norbcrto Rudzki, (10s majores d e  infanteria, José 
Lourenço Rlarrlues, addido ao estado maior e ~ h e f e  de  po- 
licia, e Domingos Antonio Gomes, do esercilo de  Portu- 
gal em commissão e cornmaiidante iiiterino do batalháo 
de infanteria n." I ,  dos capitães do exercito de Portugal 
em commissáo, Ayres Augusto de  Oliveira, commandante 
da companhia de artiíices, e Estanislnii Xavier d e  llssum- 
pç50 e Almeida, ctiefe da scccBo militar da secretaria do 
governo geral, a firn de rever o regulamento de  milicias 
de 20 de dezembro de 1808, em vigor n'esta provincia, e 
o d e  22 de novembro de 18'18, para os corpos nacionaes 
do reino, e organisar sobre ailirellas bases um novo regu- 
lamento para a forca de  segunda lirilia, em harmonia com 
os interesses do sei .vi~o publico e dos iridivicluos que n'ella 
forem alistados. 

As auctoridades e mais pessoas a quem o conhecimento 
d'esta compelir assim o tenham entcnclido e cumpram. 

Palacio do goverrio em Loatida, 11 de jullio de  1863. 
=Sebastião Lopes de Calheiros e Menezes, governador 
geral. 

III.n'O sr.-Foi prdsente a S. e ~ . ~  O Sr. governador ge- 
ral da provincia o seu oEcio n." 55, de 43 do correrite 
mez, cobrindo um outro que lhe dirigira o chefe do con- 
celho de  D. Pedro V, o capitão Francisco José da hlata, 
no qual dando-llie conhecimento do perfeito socego em 
que se achava acluelle concelho, igualmente llie partici- 
pava o mui lisorijeiro resultado que se tem colhido e está 
colhendo do cullivo dos terrenos que têein sido concedi- 
dos para esse fim As praças da guarnição d'aquelle ponto. 



O mesmo ex.lno Sr., encarrega-me de lhe responder, 
para sua intelligencia e para que o faca constar Bquelle 
chefe, que o louva pelo zelo que tem empregado no des- 
en~olvimcnto da agricullura no concelho que admiiiistra, 
o qual S. ex.' conta íluc, 1130 afrouxará. E por esta occa- 
si30 manda igualmente S. ex." dizer-lhe que approva a 
sua resoluçBo de ter mandado fornecer pelo chefe do con- 
celho de Encoge, ao chefe acima citado, uma porção de 
plantas tle cafe, laranjeiras, limoeiros, ctc. 

Deus guarde a v. S." Se~retaria do governo geral em 
Loanda, 22 de marco de 1862.-J11.m0 Sr. governador in- 
terino do districto do Amhriz.=Josd Barbosa Leüo, se- 
cretario geral. 

Em officio de 3 de agosto do corrente anno, determi- 
nou o governador geral, que os cliefes dos concelhos que 
constituem julgados, e onde ha camaras o11 commissões 
miinicipaes, informassem circumstanciadamente « se as 
ditas corporações Lêem tratado dos interesses c bem es- 
tar dos poros, como Ihes cumpre, e em conformidade com 
os meios que para isso as Icis ~igentes  Ilies conferem; 
devendo igualmente declarar, se para os habitantes dos 
respectivos concellios tcni sido ulil e proveitoso o estabe- 
lecimento de julgados, e se d'estes têem resultado as van- 
tagens que o governo de sua magestadc teve em vista 
quando decretou a sua creaç3o». 

A resposta dada pelo chefe do concelho principal de 
Massangano, foi a seguinte : 

I1l."O sr.-Respondendo ao officio datado de 3 do cor- 
rente mez, inserto no Boletim oficinl n . O  31, no qual 
S. e ~ . ~  o governador geral exige informações ácerca do 
cumprimento das obrigações que as leis vigentes im- 
põem ás corporqões municipaes do interior; se sim ou 
n3o ellas tratam do interesse dos povos como Ilies cumpre, 
bem como se para os habitantes d'estc concelho tem sido 
util e proveitoso o estabelecimento de julgados, e se d'es- 
tes têem resultado as vantagens esperadas, direi eonscien- 
ciosamente o seguinte: 

As camaras e commissões municipaes seriam uteis, se 
liouvesse liomcns nus devidos casos para as comporem; 



mas infelizmente não os lia, e por isso sejam cstes ou aquel- 
les os eleitos, obter-se-ha sempre o mesmo resultado ne- 
gativo. NJest,i villa só se v e  obra da camara, o cemiterio 
murado, aindaque simplesmente de pedra e barro, offere- 
cendo por isso pouca duração; mas esta mesma obra e 
devida aos esforços do ex-chefe, o capitão Rebocho, que 
a muito custo conseguiu da referida camara aquelle unico 
trabalho em provcito do municipio. A igrcja de  Nossa Se- 
nhora da Victoria, unica lioje n'esta villa, foi reedificada 
á custa do governo, sem que a camara para tal obra con- 
corresse com donaliro algum. 

A camara d'esta villa foi fundada ha mais de  duzentos 
annos, e hoje não tem, nem me consta que tenha tido, se- 
quer ao menos, uma modesta cubata aonde celebre as suas 
sessóes, nem um banco oii cadeira possue aonde os cama- 
ristas s e  assentem. Os rendimentos da mesma camara são 
absorvidos de uma maneira mysteriosa. A camara em 
cousa alguma se  occupa dos interesses dos povos; e uma 
corporação que existe só em nome, a não ser para chamar 
a si quaesquer rendimentos, náo revcrtendo estes em be- 
nef cio do municipio, pois, como fica dito, á excepção do 
muro do cemiterio, não se encontra aqui uma unica obra 
feita pela camara. 

A cadeia da villa e s t j  immunda; as paredes e o tecto 
estão negros como o carvão ; a auctoridade administrativa 
não tem podido conseguir da respectiva camara que ella 
proceda á limpeza da referida cadeia; horrorisa entrar na 
prisão dos Iiomens e das mulheres. Se a auctoridade ad- 
ministrativa não mandar capinar o terreno d'esta villa, e 
caminhos da jurisdicção, tudo s e r i  mato, porque da ca- 
mara nada se  consegue; este serviço é pois mandado fazer 
pelo chefe. Nio vejo portanto que a camara d'esta villa 
trate em cousa alguma dos interesses dos povos, e muito 
menos do melhoramento do municipio; devido, já se  vê, 
á falta d e  homens nos casos de  desempenhar uma t3o im- 
portante miss3o. 

Emquanto á conveniencia ou não converiiencia do jul- 
gado n'este concelho, e se d'elle lêem resultado as vanta- 
gens que o governo d e  siia mngestade teve em vista, direi 
que, se  aqui não se  encontram homens nos devidos casos 
para comporem uma camara municipal, muito menos s e  
encontram d'onde se possa escolher um juiz ordinario. 



O povo em geral r130 estii satisfeilo com o actual systema 
de  julgados; o povo desconfia srmpre que os seus patri- 
cios os engana, c que sempre são lesados na applivação 
da justiça; juizes que se apprositilem de  possuir os requi- 
sitos, pelos quaes possam satisfazer a um tão importante 
cargo, julgo ctistoso, senfio iniliossi\ cl, o encoritra-10s por 
eslas paragens, sejam europeus ou nativos; porem com 
estes ultimos dd-se mais um coriti a, e c' a superslição de 
que em geral são doiados, guiarido-sc muitas vezes por 
prcjuizos, fillios da falta de educacao que tiveram, a qual 
se i,csenle immensamerite do geritilisn~o; e ainda mais, 
;ic.oiiiecc que muitas vezes, se  riâo quasi sernpre, o juiz 
iião se julg:ii~clo com forcas de  dcsemperihar um t io  im- 
portante cargo, sem que por isso d'elle desista, recorre a 
quem o aconsellie; este de ordinario, abusando da inepcia 
do juiz, vae aggravar a sorte dos menos fa~orecidos da 
fortuna; isto em algiimas partes toca a meta do escandalo. 
illem do consellieiro, ainda lia o sub-delegado e escriváo, 
não fallando nos meirinlios, quc por toda a parte do iri- 
terior sáo muito pouco limpos d c  máos. Por estas para- 
geri. desde o primeiro ate ao ultiino, quero dizer, desde 
o juiz ate ao meirinlio, incluindo o conselheiro, todos vi- 
vciri do povo que recorre i justiça ordinaria. É isto o 
que conscienciosamente tenlio a tionra de informar a 
v. S." para que chegue i presenfa clc S. es: o governa- 
tlor geral. 

Deus guarde a v. s . ~  Secretaria do commando do con- 
celho principal de llassangano, 17 ile agosto d e  1866. 
-111.""sr. secretario geral do goreriio d'csta proviiicia. 
=Antonio Balbino Rosa, clicfe. 

Os chefes dos outros concellios offerecem ideriticas 
consideraç0es, acrescentando alguns ((que a referida in- 
stituiçáo, ali& liberal e util no sentido com que foi creada, 
náo satisfaz aos fins que se teve em vista, porque a receila 
da maior parte das camaras é absorvida pelos vereadores, 
como compensação da nomeaç3o a esse logar, sem que 
proinovam qualquer mellioramento, e antes servindo d e  
obstaculo aos chefes zelosos : que similhante administração 
e contraria ao progresso e 1 moral, bem como ao interesse 



do povo, que se vê sobrecar?-egado de  impostos sem Ihes 
conhecer applicac;ãou. 

Einquanto aos julgados dizem os dif'fererites cliefes uque 
am vez de  produzir ulilidadc, o1)rig;irn os povos a emigrar 
para diversos pontos geritios, u fim de  se eximirem ds ex- 
torsões e vexames dos juizes ortliriarios, de paz, sub-dc- 
legados, escrivães e meiriiilios; e alem de tudo as decisões 
d'estas auctorirlades são qiiasi sempre absurdas e irriso- 
rias, e pouco serve appcllar-se d'cllas para o juiz tle di- 
reito da comarca, em coriserluencia da gibaride distancia a 
que  estd das localidatles (10s diverso> jiilg,id~i,; o assim 
rnesmo este recurso riem semprr pbile hri. iiileiltado, por- 
que a maior parte das vezes Pdltam aos t~ r i e i~osos  os meios 
precisos para a taxa exorbitlink que se  llies exige para 
preparosu. 

Segue a informação do chefe do concelho de  Ambaca, 
o mais populoso de  Angola, ul~imamcrite elevado a julga- 
do, c uma notavcl representaciío dos Iiabitai~tes do mesmo 
concelho. ' 

111.'"~r.-Para dar cumprimento ao quc se  acha de- 
terminado em oficio circular de  3 do correnle, publicado 
rio Boletim oficial ri." 31, tle 4 do mesino: teritio a honra 
de  informar a v. S." circumstanciadamerite o flue iio rnes- 
mo se me exige. 

Revestido da mais coriscienciosa fraiirliicza e lealdade, 
cumpre-me tratar e informar: 9.: do estado da camara 
d'esle concelho; -i.", do julglidí~ e suas iricoiiveriiencias, 
para que v. S." se sirva d e  o fazer subir i corisidei~a~5o de 
S. ex." o s r .  governador gci-al d'esla provincia, para o que 
for servido. I 

Emquanto A camarai devo dizer a v .  S." que scimcnte 
conlieço e dou fe  do p esidente, e Bolclins oflicin~s cjue 
lhe são dirigidos d'css f goveriio gcral. 

I1l.ll10 Sr., em poucas palabrtis q n i f i c o  a v. S." que 
tem sido a insulficiente camara n'cste concelho, é e lia de  
ser, e o quanto tem sido inconvcniitnte e ilociva aos Iiabi- 
tantes mais vizinhos d'esta adrniriistracio. 

Finalnicnte para corroborar a riu1lid:tdi: e incapacidade 
da camara n'este concelho, devo inforn~ar a v. s . ~ ,  que 
n'?o lia nas immedia-ões da residencia do chefe meia du- 



zia de cubatas ou palho~as reunidas, nas quaes a camara 
possa exercer parte das furicções que a lei lhe marca, mas 
todas sáo afastadas c, a grandes distancias. 

Peço a de\ ida venia para informar mais a v. s . ~  O que 
muita gente ignora, que os povos d'este concelho (salvo 
raras individualidades), uns ainda estáo muito embrute- 
cidos para conceberem as necessidades da vida, e a ver- 
dadeira conveniencia de uma camara, e outros se acham 
no estado puramente gentilico, como e a orla das 9."' 10." 
e 11 ." divisóes que limitam com a Ginga. 

IJassando a traiar do segrindo ponto, é para mim o mais 
espinhoso possivel, por ter que informar (sem accusar), 
dos actos do julgado d'este concelho; todavia referindo- 
me sórnente á vanlagem ou desvantagem que o dito esta- 
belecimento de julgado tem produzido aos habitantes do 
mesmo, devo dizer a r. S." que o dito estabclccimento 
n3o exerce, nem C! possivel exercer os actos judiciaes 
n'este paiz, em toda a sua plenitude, porquanto os povos 
estão t3o cheios de variados vicios e prejuizos gentilicos, 
que a lei juridica não tem artigos applicaveis a taes pre- 
juizos : logo e facto que os actos e julgamentos feitos pelo 
juiz ordiriario sãlo pela maior parte arbitrarios e accom- 
modados 6s partes, conforme o seu caracter e consciencia 
lhe,siiggere. 

A vista d'esta veracidade jA conhecida e havida pelas 
pessoas sensatas c de corihecimentos, ouso dizer a V. S." 
que a administrac,áo do julgado n'este concelho 6 tão in- 
conveniente c nociva aos habitantes, como e a camara, da 
qual acima infocmo. 

Devo finalmente informar a v. S." que os habitantes 
d'este concellio acham-se em grande numero desconteii- 
tes da maneira por que no julgado Ihes Lêem adminislrado 
as suas caiisas, e tanto que, quando tiveram conhecimento 
do conteúdo do officio circular de 3 do corrente, se tu- 
multuaram na casa do morador Amaro Mendes Cardoso 
Mactiaclo, pedindo-lhe o seu auxilio para fazerem um abaixo 
assignado, pedindo a extinccáo do julgado n'este concelho. 

O alludido requerimento foi-me apresentado pelo men- 
cionado morador, o qual tenho a honra de enviar a V. S.", 
para que se digne deposita-lo nas mãos do mesmo ex."O 

sr. governador geral, para que lhe d6 a devida apreciação 
e mandar o que julgar de justica. 



Deus guarde a v. S." Ambaca, 31 de agosto de 4866. 
-lI1.'nO sr. secretario geral do governo. = Jose Fortu- 
nato Barveto, tenente e chefe. 

IlI."O e ex."'O sr.- Os abaixo assignados, habitantes do 
concelho de Ambaca, tendo em devida consideração a cir- 
cular de v. ex.Vatada de 3 do corrente, inserta no Bole- 
M i m  oficial do governo n." 31, datado de 5 do mesmo 
mez, dirigida aos respectivos chefes dos logares do inte- 
rior, onde o governo de siia magestade fidelissima man- 
dou crear a instituiçáo de julgados na Iiypothese de me- 
lhorar a sorte do povo, vem collectivamente com o mais 
profundo respeito requerer a v. ex." que e utilissima a 
aboliçáo de tal instituição n'este concelho, poisque se 
tem tornado assas fatal para com a maioria (a ultima 
dasse), em presença de immensos soffrimentos do povo, 
que tem sido bastante expoliado de seus teres por meio 
de embargos successivos e machinaes, movidos por pes- 
soas poderosas que dominam com imperio os juizes ordi- 
narios, qiie não passam de simples automalos, os quaes 
v. ex." poderia facilmente avaliar, se fosse possivel man- 
da-los apresentar na sua secretaria do governo; estes 
temendo perder uma posição brilhante que iiunca sonha- 
ram alcançar na sociedade (por perseguição de seus pfo- 
tectores) consentem sem pejo que se proceda a embargos 
nos bens de homens que não devem a ninguem n'esta 
vida, aproveitando-se os espoliadores do seu poder e da 
fraqueza do povo rude sem advogados. 

Em consequencia, a maior parte dos habitantes d'cste 
concelho se acha na ultirria miseria exhausta de recursos 
com qiie possa satisfazer as suas collectas; e n'estas cir- 
cumstancias muitos se teem mudado para varios pontos 
do sertão e para diversos concelhos em que não se encon- 
tra a infelicidade d'aqiiella instiluicito. Os abaixo assigna- 
dos acrescentam que a camara municipal d'este concelho 
tambem trilha na mesma situaçáo de simples automatos, 
e que por isso previnem a v. ex." para náo dar importan- 
cia a qualquer exposição d'ella a respeito, nem de pes- 
soas subornadas para sustentarem similhante calami- 
dade. 



Ex."Osr., os nhaiso nssignados finalisam dizendo que 
sáo centenas de homens quc se volararii a favor do ex- 
posto, porem que todos riáo assignaram csle inemorial, 
uns por não saberem escrever, e outros por temerem a 
pei srguiql-io de processos falsos, e qut: as íirrnas abaixo 
riio váo reconliecitlas, por ser suspeito n'este objecto o 
tabclliáo do julgado. -Pedem a v. es." os attenda, man- 
dando extinguir o predito julgado, como pernicioso ao 
!)em publico, pelo que- E R. M. 

.4rnbaca, 15 de agosto de It)Gti.=Amaro Mendes Car- 
tioso -!fnchado, negi>i.ianle e lavrador= Antonio Mendes 
Lisboa Jlachado, ricgaciante e lavrador= Domingos João 
Cardoso = Antonio Clemente da Silva= Domingos Anto- 
nio Yereira=H«r/holomerc .Ifanzlel Pinto= Manuel Fer- 
reira dos Santos = João Pedro Fernandes =Mutheus 
Andr.6 tia Costa-Anclré João da Costa=Antonio da 
Costn ITieira Lirttn=Yiguel Correia do Sacrainento= 
A-ancisco Correia Gornes=Manlicl F~*anco da Costa= 
Lonrcn fo João da Costa = T/~om(is Francisco Rodrigues 
e Costa = Ilioyo Thomás Dunrte=filanildel Francisco Co- 
mes e Silva= Pedro Antonio Vasco=Andr6 Gongalvcs 
e Castro:= Gnspor llodrigues da Costa= Henriques Vus- 
c.oncellos=VenI~l~.a Lopes e Silva= Francisco Antonio 
Pedro = Thovlás Ilenriques de Vasconcellos= Thomás 
Bezerra= I~ra~!cisco Soares Pereira= Malhcus Soares 
Pereira = Estevão Paz Souto = Donzingos Gaspar da 
Silca - Bento Rodrigues Toscano e Carca lho= Christo- 
oúo Rotirigues Correia Santos- ikíanzlel Pa,: Souto e 
Stlca, negociante e proprietario= João Gomes Francisco 
da Silva= Pedro Rodrigues= Gaspar Jeronynao= Gas- 
par Rod~.iques de Medeiros AthaMe= Sebastião João = 
M(ilhezis Domingos da Costa= Agostinho Borges de Oli- 
veircc= Simão Duarte de Oliveira= João Jose Dias= 
Antonio Pedro Ferraandes= Gaspar João Anlonio Jlon- 
teiro-,llanitel Lopes Freitas= Ilartholorneu Donlingos 
Fernnndes= Antonio da Cunha Vasco= Joüo Francisco 
da Sr lvn llrito=,1iiguel Antonio Ilodrigues= Antonio 
Hotlri!]rccs Soares= Bertiardo dlanzcel I'ortanto = Ma- 
tlzirl tlr Arogüo Pessoa=Pedro Domingos=Pedro Chris- 
tovüo T/~or.ador=.loüo de Aragão,í~essca= Garcia de 
Aragcto Pessoa= G'oncrrlo L)omingos= João da Cruz e 
Santos=Manziel Corrcia Leitáo= João Antonio Duartc 



=Sebastitío Joao F~rnandes- Rnrtholomenc Jocio do Sa- 
cramento= Ma~iuel Gonc.alves Fonte boa== Joúo Gurcia 
C'onfralves Fonte Boa= Francisco Vieir.11 Ribi~i1.o = (;ar- 
cia Goncalves Guerreiro- Sebastião Diogo Domingos da 
Costa=Sebastião ,l!anuel AntlrL'=I!gnacio Jeronymo= 
hfanuel Puscoa/= Antonio Lisboa da Cmz= Francisco 
Bergantia da Costu=Domingos Francisco da Costa= 
Sebastião Andrd Costa= Sinaão Fel-rrira I'oates= LWU- 
nzlcl Ba~~tholomeu da Silra=l~ru~rci~co A~ttonio da Costa 
=bianuel Francisco P a ~ l o  dos Suntos= Francisco Lou- 
rengo Pereira i~zglez=Antonio Frunc-isco da Costa= 
Fruncisco I+~.nclnd~s da Silva-blatl~rlis ,Ilendes=Fran- 
cisco João da Silva= João Simão Correia e Silca=An- 
lonio Francisco G'arcia. 

O governador geral da provincia d e  Angola e suas de- 
pendencias determina o seguinte: 

Ilei por conveniente determinar que em quanto n30 for 
provido o cargo de goverriador do districto administrativo 
d e  Golungo Alto, vago pela c\ooerat:o dada ao capitão, 
Bernardo Augusto Gotlinlio Cabra1 de  Si, os chefes dos 
concellios do mesmo distiSicto reccl~am as ordens diibecta- 
mente clo govcrrio geral, e com este se correspondam; de- 
vendo porem nos casos urgentes em que n50 seja possivel 
esperar ordens superiores, pedir e prestar uns aos oiitros 
os auxilios de que precisarem, dando logo conliccimento 
ao governo geral. 

As auctoridades e mais pessoas a quem o von ticcimento 
d'csta competir, assim o tenham entendido e cumpr;irti. 

Palacio do governo em Loanda, 42 de rnriio de  1861. 
= Sebaslifio Loprs de Calheiros e Menezes, governador 
geral. 

N." 27 

Sendo a existencia do commando das ilhas incompati- 
vel com a boa organisaçIo do serviço administrativo no 
concell~o de  Loanda: hei por conveniente determinar que 
seja cstincto a contar do ultimo de  junho corrente; ficando 



as suas attribui~ões a cargo das auctoridades respectivas 
do concelho, e a cargo da capitania do porto as que dizcm 
respeito ao registro marilimo, como manda a legislaçáo 
em vigor. 

As auctoridades e mais pessoas, a quem oconliecimenfo 
d'esta competir, assim o tenliam entendido e cumpram. 

Palacio do governo em Loanda, 21 de junho de  1864. 
=Sebastido Lopes de Calheiros e Menezes, governador 
geral. 

O governador geral da proviocia d e  Angola e suas de- 
pendencias determina o seguinte : 

Tendo a commiss50 administrativa da santa casa da mi- 
sericordia, em virtude das dificuldades com que luta esta 
irmandade, proposto para os doentes, de cujo tratamento 
ella se encarrega, serem recebidos e tratados no hospital 
militar, pagando a misericordia o tratamentoi; tendo sido 
a proposta approvada em conselho, por forma que cada 
doente pague o que lhe couber, divididas proporcional- 
mente pela totalidade dos doentes todas as d e s p e m  do 
eslabelecimento, menos os vencimentos dos facultativos 
e do pharmaceutico, mas sem que jamais exceda por dia 
a 240 rbis fortes por cada doente d e  enfermaria, e i500 
rSis por doente particular; e podendo esta medida ajudar 
a resolver as dificuldades financeiras da santa casa sem 
onus nem prejuizo para a fazenda: hei por conveniente, 
ouvida a junta da fazenda publica, aceitar o contrato pro- 
posto, o qual deverh considerar-se em vigor desde o 
I .O de julho corrente. 

As auctoridades e mais pessoas a quem o conheci- 
mento d'esta competir, assim o tenliam entendido e cum- 
pram. 

Palacio do governo em Loanda, 28 de  julho de  186,I. 
=Sebastião Lopcs tfe Cnliteiros c Menezes, governador 
geral. 

1 Esta medida foi adoptada permanentemente pefo governo, 
por decioto coin forca de lei de 8 de seteiiihro de 1866. 



O governador geral da provincia de Angola e suas de- 
pendencias determina o seguinte: 

Atlendendo A exposiçao feita pelo governador do dis- 
tricto de Mossamedes em officio n." 523 cle 17 de dezem- 
bro do anno preterito, acerca da necessidade de serem 
admittidos no hospital niilitar d'aquella villa, quando en- 
fermos, os colonos pobres e degradados que o governo 
para ali tem mandado com o fim de se empregarem na 
agricultura, e conformando-me com a opinião da junta da 
fazenda publica: hei por conveniente conceder que du- 
rante o corrente anno sejam tratados por conta da fazen- 
da no hospital mililar de Mossamedes aquelles dos colo- 
nos e degradados ali existentes, que por serem pobres não 
tiverem meios para se tratar i sua cusla, ou pessoa que 
possa e deva soccorre-10s nas suas enfermidades, sendo 
abonado ao mesmo hospital por c;itla um d'elles o venci- 
mento correspondente a um soldado. 

As auctoridades e mais l~cssoris a quem o conlieci- 
mento d'esta competir assim o leiiliam entendido e cum- 
pram. 

Palacio do governo em Loanda, 5 de fevereiro de ,1862. 
=Sebastião xope.s de ~ a l l ~ e i ~ o ~  e Monezes, goveriiador 
geral. 

O governador geral da provincia de Angola e suas de- 
pendencias determina o seguinte: 

Hei por conveniente delerminar que a junta protectora 
dos escravos e libertos se reuna em sessáo terca feira 23 
do  corrente; e que, em se achando reunida, o participe íi 
secretaria do governo geral, a fim de Ilie ser presente o 
objecto d'esta reuniáo. 

As aiictoridades e mais pessoas, a qucm o coriheci- 
mento d'esta competir, assim o tcnham cutcridido e cum- 
pram. 

Palacio do governo em Loanda, 20 de junlio de 1861. 
=Sebastião Lopes de Calheiros c nl~!nezes. governador 
geral. 



O governador geral da provincia de Angola e suas de- 
pendencias determina o segiiirite: 

Ilei por conveniente nomear uma commissão composta 
do procuradnr da coroa e fazenda junto i re l a~zo  de Loari- 
da, Carlos Botellio de Vasconcellos, do escri~;io dcl~utado 
da junta da fazentla publica, D;imi30 Antonio l'ercirn Pinto, 
e do contador da mesma junta, Antonio Ign;ic*io d a  Silva, 
a fim de examinar o cofre dos orpl13os d'cstti coniarca, e 
mpnr  o estado em que se acha, tanto pelo que respeita i 
soa escriptiira~ão e transacções, corno relativamente n 
quaesquer occorrericias que porveritura se  derem e deve- 
rem ser communicadas. 

Ordeno portanto que o juiz de direito da primeira vara, 
1,uiz Antonio de Yigueiredo, o delegado do procurador 
(Ia coroa e fazenda, Joio Caiidido Furtado de  Antas, e o 
tliesoureiro do suprac,itado cofre, AndrC! da Silva Marques 
Braga, todos tres clavicularios, se apresentem no respe- 
ctivo local no (lia 2 cle noveuihro ~ ~ r o s i m o ,  pela liora do 
meio dia, abram o cofre, prestem os esclarecimentos c 
aprescntein os 1ivi.o~ e docunientoa que a commiss3o jol- 
gar precisos n'csta occasiso, ou em qualquer outra que 
Ilies for exigido ate quc se julgue satisfeita, ou lenha des- 
eml~enliado o serviço de que 6 iilcrirribida. 

As auctoridades e mais pessoas a quem o conheci- 
mento cl'esta competir, assim o tenham entendido e cum- 
pram. 

Palacio do noverno em Loanda. 31 de outubro de  1861. 
= Scbnstiüo Lopes tle Calheiros e illenczcs, govcrnador 
geral. 

Ill.mo e e.u."l0 sr.-Hemetto junto por copia a v. ex." o 
relatorio que me apresentoii uma commissão que nomeei 
para inspeccionar a escripturação e conlabilidade do cofre 
dos orpãos, e para me dar conta do estado d'aquclla ad- 
miriistrciçao. 

Eu tinha apprehensões a respeito da gerencia dos bens 
dos orplrãns ri'esta comarca; corrfesso porém que o resul- 



lado do exame feito pela comrnissão, excedeu tudo que 
podia ter-se imaginado. 

O relatorio e um documento importantissimo, e dis- 
pensa qualqiier analyse. 

A conclusão que d'elle se tira, e que os bens dos or- 
phãos n'esia comarca estão desile muito j, discriçáo ; que 
a sua administraçáo é o symbolo da confusáo e da desor- 
dem;  que os juizes admiriistriidorcs them desprezado com- 
pletamente as prescripções dn lei, e creado como de  pro- 
posito esse estorvo, d'onde resulta que sáo iii~~alculaveis 
a s  perdas soflridas, e que o resto k :!]c inuito dilricil liqui- 
dação, para saber-se a quem possa ser distribuido. 

N'este estado a primeira necessidade t: collocar ali em- 
pregados habeis, que liqiiiderii pela rneltior fhrrna possi- 
vel o que devia ter cada casal em vista dos respectivos 
inventarios, e o que lhes cabe em prcsença do que pos- 
sue actualmente aquella importante adniiriistração. 

E depois necessario dispor as cousas de  modo que seja 
regular e fielmente dirigida, inspeccionada e fiscalisada a 
administração d'aquella grande massa de cabedaes, e que 
a fortuna sagrada dos orpháos se  possa considerar sem- 
pre segura. 

O governo de Sua Magestade julgari se  a legislação or- 
phanologica deve reger litteralmente nas colonias, oride 
se  não pòde contar com os agentes otriciaes propostos 
&quelia administração, nem com os membros dos conse- 
lhos de familia; e se em Loanda deve essa administração 
continuar a cargo de  quem a le\roii ao estado actual. 

A administração dos defuntos e ausentes e um modelo 
a seguir pela sua regularidaile e exacçao; c tcntio a firme 
convicção de  que a d~ cofi-e dos orpliáos, r150 passando 
do mesmo modo para o goverrio oii sob a sua imme- 
diata inspccçáo e fiscalisação, nunca poderi ser aqui umn 
administracao em ordem. 

Deus guarde a v. ex." Loanda, 5 de dezemhro de 1861. 
-I1l.mO e ex."'O sr .  ministro e secretario d'eslarlo dos ne- 
g o c i o ~  da marinha e ultramar. = Sebastião Lopes de Ca- 
lheiros e Menezes, governador geral. 



N." 31 
O governador geral da provincia d e  Angola e suas de- 

pendencias determina o seguinte: 
Tendo-se o presidente cla relaqi'io de Loanda, Luiz Jose 

Mendes Affonso, constituido cm manifesta resistencia 4s 
ordens legaes, emanadas do governo geral em materia d e  
administração ordenando aos empregados de justica que 
desobedecessem, quando por ordem da competente aucto- 
ridade foram chamados A secretaria do batalhão de volun- 
tarios de  Loanda, a proposito do alistamento para o mesmo 
batalhio, em conformidade com o disposto nas portarias 
n.OS 30 e 177 de 20 de março e 1 0  de  agosto proximo pas- 
sado, publicadas no Boletim oflcial n.O 8 0 8  e 827, ligan- 
do-se para tal fim com o juiz de  direito da primeira vara 
da comarca de Loanda, Luiz Aritonio de Figueiredo ; e 
achando-se portanto ambos estes funccionarios incursos 
nas disposições dos artigos 300.O e 301 .O 5 2 . O  do codigo 
penal : hei por conveniente ordenar que o procurador da 
cor6a e fazenda, junto h relaçáo de  Loanda, a quem s2o 
remettidos os documentos respectivos, promova contra os 
ditos funccionario> o competente 1)rocesso. 

As auctoridades e mais pessoas, a quem o conhecimento 
d'esta conipetir, assim o tenham entendido e cumpram. 

Palacio do governo em Loarida, 9 de novembro de 18G1. 
=Sebastião Lopes de  Calheiros e Mt~rezes, governador 
geral. 

CORBESPONDENCIA R E L A T I F A ~ A O  ALISTAYENTO DOS E I I ' R E G I D O S  DE JI;STIEd 
NO BATALUAO DE FOLERTIRIOS DE L o l n n i  

Serie de 1861-Governo da provincia d e  Angola- 
Secção militar-1." repartição, n.0"L6Tfi.-111.m0 e e.s."lOsr. 
-O chefe d e  policia, administrador do concell~o, acaba 
de  remetter a S. ex." o governador geral, copia de  iim of- 
ficio d e  um dos escrivães do juizo de 1 ." instancia, acom- 
panhada d e  u m  outro que se diz se r  de v. ex."; constando 
dos dois documentos que v. ex." ordenara que os empre- 
gados d e  justiça não obedecessem aos avisos que rece- 
bessem da auctoriclade para comparecerem na secretaria 
do batalhão d e  voluntarios de Loanda. 

1 Vejarii-se os doc. n . O S  6, 21 e 22. 



S. ex." custa-lhe muito a acreditar que v. cx.*ordenasse 
a desobediencia A auctoridade, porque seria isso uma 
cousa bem estranha ; assim como lhe custa acreditar que 
isso se asseverasse officialmente r130 scndo verdade. 

Por isso encarrega-me de Ih'o comrnunicar, e de dizer- 
lhe que o bem do serviço exige que v. e ~ . ~  Ilie participe, 
se sim ou não deu aquella ordem. 

Deus guarde a v. ex." Secretaria do governo geral em 
Loanda, "2 de outubro de 1861 .-I1l."'O e ex."I0 sr. presi- 
dente da relação.=Josd Barbosa Leão, secretario geral. 

(Seguem os dois documentos acima referidos.) 
lll.'"O sr.-Pelo sr. escrivão do cargo de v. S." fui hoje 

intimado para, entre quarenta e oito tioras, me apresentar 
na secretaria do batalhão de volunlarios de Loanda : as- 
signei a dita intimação, por me parecer assim o dever fa- 
zer; porém, cumpre-me levar ao coritiecimento de v. S.", 
que por officio do ex."'O presidente da relação d'este dis- 
tricto judicial, de que junto copia, e ordens tlo meu me- 
ritissimo juiz, me é vedado o cumprimento da referida in- 
timação. 

Sem me fazer cargo de commentar a pendencia que se 
esta dando entre as primeiras auctoridades d'este paiz, 
onde tudo patenteia a necessidade de mutuamente se coa& 
juvarem e respeitarem; lamento ter sido collocado na dura 
e precaria collisão de para obedecer, commetter uma des- 
obediencia. 

Deus guarde a v. S." Loanda, 26 de outubro de 1861. 
-I1l.mO sr. administrador d'este concelho. = João li'eli- 
ciano Pedreneira, escrivão da 2." vara d'esta comarca. 

Serie de 1861.-Presidencia da relação de Loanda.- 
Liv. 2."-N." 54..--1ll.'"" sr.-Em resposta ao seu officio 
de *lG dc setembro ultimo, cm que representa acerca da 
illegalidade com que foram avisados os empregados de 
justiça para sentarem praça no batalhá0 de voluntarios de 
Loanda, cumpre-me ratiticar-lhe por escripto n'este offi- 
cio o que jd por vezes e verbalinente lhe  tenho dito; a sa- 
ber : que representei ao governo geral primeira e sepiida 
vez solicitando a isenção de todos os empregados de jus- 
tiça do tal batalhão, e que estas minhas solicitações foram 



desattendidas; pelo que representei ao governo d e  Sua 
Magestade, na qual represcntai:ão já dizia que havia or- 
deriado qiie rient~iim dos empregados tle justiça obede- 
cesse aos avisos para assentar pr ar.a no referido batalhão, 
por eslarem isentos por lei. N'esta coriformidade pois, as- 
sim o iJcve fazrr constar a todos os seus empregados su- 
lialternos d'este juizo. L)c~,s guarde a v. S." Luanda, 13 cle 
outiibro de 18(il.--111."'0 sr. doutor juiz de direito ser- 
virido ri:i 2." vara tl'esta comarca dc Loanda.=Luiz Jose' 
Mentles Afonso, presidente da relação. 

01'FICIO h QUE SE REFERE O PRECEDENTE 

111."" e ex."I0 SI+.-Julgo do meu dever participar a 
v. ex." que no dia 1 4  do corrente Josk Antonio dos Santos 
foi avisado, d ordcin do tenente coronel Caslro, para se 
apresentar no dia 47 comosoltlado da 3.kcmpanhia. Este 
individuo k official de diligencias tl'este juizo, e por isso 
penso que as suas nbrigações ou cargo que exerce, t' in- 
compali~el  com u cle militar: ri'estn qualirlade tem a toda 
a hora de estar prompto ao toque de uma corneta ou tam- 
bor, e seguir para oride o seu comniaridante o mandar, e 
n'aquella esta tambem a totla a I io r~  suji:ito a cumprir as 
diligencias que ru Ilie mantlar e acompanhar-me para oridc 
o servico judicial me cliamar, ou rncsrno qiialqucr escri- 
vão: e Acerca d'esles e tambem clc outro official de  dili- 
gencias me consta que esláo reccnscados, e por isso em 
igual caso. Eu não posso comprellerider urna tamanha 
monstruosidade: entendeu-se que os juizes não deviam fa- 
zer parte d'esse celeb1.e batalháo, porque entenderam que 
estes eram independentes, e se não potleriam haver coiri 
elles, e não se lembrarani que os officiaes de diligencias 
são os orgáos dos juizes, s3o o complemento do podor 
judicial, e sem os quaes não ha (que me occorra) acto 
possivel judicial: Irias como eu estoii possuido d'estas idbas 
e penso que o podei- judicial mal póde conservar a iritlc- 
pendeticia que a lei Itie dá, sem que se defendam os subal- 
ternos de  qualquer ataque que  prelerida fazer-se-lhes ille- 
ga lm~nte ,  e o veja n'este procedimento d e  se  recensearem 
escriváes e officiaes de diligencias, dei ordem ao que foi 
avisado, para se n3o apresentar sem que e u o  auctorisasse 
a tal; e o mesmo fato aos outros empregados que forem 



meus siibalternos. E se se  chegar a pontos de algum re- 
ctlber algum vexame, ou de  ser incjriietado para tal servi- 
~ o ,  ri20 volto ao tribiirial, ncin pratico mais acto algum 
jiitlicial, sem a de\ ida satisfnqio. 

Talvez v. ex." perise que eu tomo calor de  mais por uma 
cousa que náo valha a pena, porem, altenda v. es."ao que 
ris I ezes se  pratica rio ultramar : e assim como náo per- 
doarei aos metis subalternos actos que merecam castigo, 
tambcin sinlo corno a mim as irijustiças qiie se  Ilies fixe- 
rem, como taes. 

O alistamento dos empregados e piincipalmente dos 
judiciacs sU pode justificar-se quando se fecham as repar- 
tiyúes publicas; e estas contitiuam a fiinccionar, nem ha 
molivo para o contrario. 

Sendo r. ex." o cliefe do poder judicial n'este districto, 
pareceu-me dever dar-llie conhi:cimenlo d'este facto, a fim 
de  que se  sirva dizer-me o que deva fazer; no caso d e  
entender cjue t! illegal similhnnte procedimento d e  alis- 
tarem empregados juilicines, parece-me que muito efficaz 
~ei.iii que v. ex." fizesso saber ao dito sr. Castro, ou a 
rlutArn çorivier, quanto tles[~rnpositx'Io, insolito e jllegal 
C: tal alistamento, as itl(8ns i3i i i  que estou e qual o rcsul- 
tado. 

Loand;~, 16 de sctembro dc  .I861 .-lll.mO ex."1° Sr. con- 
sellieiro presidente da rcl:i~;io.-=Lrlit Antonio de Figuei- 
reido, juiz de  direito, scrvirido na 1." vara. 

Esta conforrnc com n copia que me foi remettida pelo 
presidente da relaç30, e que devolvi. 

Sei-rctaria do gwerno geral em Loanda, 8 denovembro 
de  1861 .=Jose Uurbosa Leão, secretario geral. 

Serie de 1861 .-Presidericia da relacáo de Loanda.- 
Liv. 2.'-N.O 58. -I1l."'O e es ."9r . -Em resposta ao 
oficio de  v. ex."dc tioritem, I,." 2075, em que exige, a bem 
do serviço, que eu Ilic parlicipe, se  ordenei aos empre- 
gados judiciaeç que n3o fosscrn sentar praqa no batalhio 
de  voluntarios de Loandã, cumpre-rne dizer-llie que e 
verdade haver-llies eu dado estas ordens, por serem 
:it~uellcs empregados meus subalternos na hierarchia ju- 
clicial, artigo $&O." da novissima i.eforma judicial; e s e  



iw 

ellesassim cumpriram, fizeram o que deviam, artigo 303.O 
1 . O  e 2." do codigo penal, e por isso estão elles isentos 

de  toda a culpa, artigo 23." $ 5.O do mesmo codigo. 
Dei-lhes aquellas ordens por serem os empregados de  

justica isentos de todo o encargo e serviço pessoal, artigo 
147" 5 unico da citada reforma, e por conseguinte isentos 
do serviço militar, não s6 por aquella disposição, mas por 
todos os regulamentos militares anteriores e posteriores, 
como fiz vcr a v. ex." quando por duas vezes lhe requisi- 
tei aquella isenção, em cujas ambas estas requisições tão 
justas e legaes, eu fui desattendido por v. ex.", o que não 
era tle esperar. 

Se os empregados judiciaes são por lei isentos de  lodo 
o encargo e serviço pessoal, e de todo e qualquer recru- 
tamento militar, 6 consequencia necessaria serem illegaes 
as ordens que os chamam a tal recrutamento, e tanto 
mais illegaes são c i  no ultramar em vista do que deter- 
mina o artigo 5." do decreto de  7 de dezembro de  4836, 
quando diz: ((0 governador geral reune simultaneamente 
as attribuições administrativas e militares, com absoluta 
exclusáo de  toda e qualquer ingerencia directa oii indi- 
recta nos negocios judiciaes~; ingerencia esta que appa- 
recerá no momento em que os empregados de justiça te- 
nliam praça em qualrluer corpo militar, sujeitos assim, 
não A novissima reforma judicial, mas As ordens do dia 
do quartel general, commandante do corpo, toque de cor- 
netas, tambores, etc., etc. 

Alem d'isto n'iim governo representativo k axioma, 
uque nenhum cidadão pode ser obrigado a fazer ou dei- 
xar de fazer alguma coiisa, senão em virtude de  lei »; 
axioma este consignado no codigo fundamental portuguez, 
a carta constitucional, artigo 145." !$ 1 .O 

Baseado, pois, em todos estes principias e varias outras 
disposições de lei, entendi cumprir um dever do meu cargo 
e dignidade, dando, como dei, as referidas ordens, pelas 
quaes bem sei que sO eu devo responder. 

Comtudo, devo asseverar a v. ex." que fui levado a isto 
com grande pezar meu, e só depois que as minhas tão 
justas e legaes solicitações foram por v. ex." desattendi- 
das, infringida assim a lei tão flagrantemente, e a inde- 
pendencia do poder judicial. 

D'estas ordens que dei aos meus subordinados, assim 



como d e  todas as mais occorrencias sobre este tão @ave 
assumpto, representei muito circumstanciadamente ao go- 
verno de  Sua Magestade em data d e  "2 do corrente, do- 
cumentando esta representação com todas as correspon- 
dencias havidas sobre este objecto, e continuarei, como 
do meu dever, a faze-10 Acerca de  tudo o mais que a este 
respeito se for succedendo. 

Assim jB náo deve restar a v. ex." menor duvida d e  
que foi o presidente da relaçio quem dei1 as menciona- 
das ordens, e muito menos estranhar que as desse em vista 
do que fica expendido. 

Sinto que todas estas divergencias, que tanto chamam 
hoje a attenção do publico, se n lo  tivessem evitado, como 
tanto convinha a boa harmonia entre as primeiras aucto- 
ridades, tendo-se mandado fazer logo pelo governo geral 
os primeiros avisos para similhante alistamento por in- 
tervençio do chefe judicial, como IA dizem militarmente 
-pelas vias competentes. 

Folgo portanto náo ter eu  sido quem provocou estas 
divergencias. 

Deus guarde a v. ex."Loanda, 29  de  outubro de  4861. 
-III.'uO e ex."" Sr. conselheiro governador geral da pro- 
vincia de  Angola.=Luiz José Mendes Afonso, presidente 
da relaçáo. 

-. 

Serie d e  i86i.-Governo geral da provincia de  Angola. 
-Secção militar.-! ." repartição.-N.O 2763.-111.m0 e 
e ~ . ~ "  Sr. -Foi preserite a S. ex." o governador geral da 
provincia o ollicio de v. ex.", n.OS9,de 29  de  outubro findo, 
no qual, respondendo ao oficio d'esta secretaria n." 2670, 
assegura que deu com effeito ordem aos empregados dc 
justiça, para que náo obedecessem ao aviso que Ihes fi- 
zesse a auctoridade competente para comparecerem na 
secretaria do batalhão de  voluntarios de Loanda, com o 
fim d e  se  alistarem na companhia d e  empregados publi- 
cos do mesmo batalháo; e em que apresenta as rasões 
por que entendeu assim dever proceder. 

S. ex." apreciou devidamente todo o conteiido do men- 
cionado oficio, pela importancia do objecto e pelas ra- 
sões e principios que n'elle estão expostos; e julgando 
necessario reduzir ao seu devido valor essas rasões e prin- 



cipios allegados, e apresentar a queslGo nos seus devidos 
toriiios, ericarrega-nic de resporider o si~guirile: 

V. ex."iz que os eiiipregadcis de justiça são isentos 
«de lodo o ericargo e serviço pesso;il~l, pelo arligo 157.O5 
unico da reforma, e que o esláo tarnbem ade iodo e 
qualquer recrutamento rnilitaru. 

A primeira espresszo, tomada em toda a latitude da 
sua significação, tornaria os empregatlos de  justica estra- 
nlios, por assim dizer, a sociedade e creaturas desconhe- 
cidas cla adniinistraqao, e essa não podia ser a mente do 
1egisl:idoi. da novissima reforma; a segunda é tambem 
e~lreiiiarneiite absoluta, e náo se encontra, que S. cx." 
saiba, em nenhurpa das disposições legaes sobre o as- 
suriipto. 

O sr. governadbr geral ri30 pódc considerar os empre- 
gados judiciaes isentos do cumprimento dos deveres de  
bom cidadao; e entre esses ha-de o excesso de zêlo pelas 
preiogativas do poder judicial acliar bastanles que possa 
encabeçar em ericargo ou ser\ico pessoal. 

Por outro lado parece tambem a S. ex.", que algum 
recrutamento militar poderia havcr que fosse extensivo 
aos enipregados jutliciaes, se  se  demonstrasse que o ser- 
\iço de que se tratava, era coiicilirivcl com o serviço do 
juizo que elles desempenhani. 

Mas S. ex." rião tem hoje que discutir esta these; outros 
são os ponlas do officio de  v. ex." que devem chamar a 
sua nttençzo. Maiida sO que eu  diga a v. ex.", que reor- 
ganisou o balallião d e  voluntarios cle Idoanda apenas para 
Ilie encarregar a guarniçáo da cidade, quando a tropa tle 
liiiha saisse, como consta da portaria respectiva, publi- 
cada sob o ri." 177 no Boletim de  1 0  de agosto; c que 
mandou alistar us empregados tia 8." companhia, reser- 
vando-se regular o serviço d'esta de  modo a evitar as in- 
compatibilidades, como se  disse a v. ex." em "2 de se- 
tembro ullimo. E manda que eu Ilie diga mais, que como 
os empregados s2o precisos no desempenlio dos deveres 
de  seus cargos, e o bcm do serviço exige que não sejam 
distrahidos, só serso, em geral, chamados para serS\lir 
n'um caso de  crise, n'um d'esses casos em que todo o ci- 
dadão tem absoluto dever de  defender a causa publica. 

Manda mais S. ex." dizer-lhe, que os empregados judi- 
ciaes ainda foram apenas avisados para irem dar o seu 



nome no alistamento, o que não 6 de  certo o servico pes- 
soal a que se refere a reforma; e que desejava que v. e ~ . "  
declarasse, se  esses empregados, mesmo em face das suas 
isenções e garantias, náo poderiam ser alistados para ser- 
vir sb n'arliiellas occasióes de crise, para saberem ao 
merios o ponto onde deviam concorrer n'essas occasiões 
um que a patria reclania o serviço, e ate o sangiic de to- 
dos os seus fillios, n'uma occasi5o como essa que esta ci- 
dade ri90 ha muito prcsencioii, na qual e s t a ~ a  em jogo 
o brio, a dignidade e a honra nacional. Pela siia parte 
S. ex." julga, que elles em tal caso, em logar d e  pedir a 
sua excusa, deviam pelo contrario i'eclamar o seu alista- 
mento, quando náo ti\lessem sido alistados; e entende que 
com isso elles fariam Iionra a si e i sua classe. 

Emfim S. ex." manda dizer-lhe, que esses empregados 
tinham a faculdade de reclamar perante elle contra o aviso 
recebido para o alistamento, se assim o enteridessem; 
quando não, tinham o dircilo de recluercr-lhe a sua isen- 
ção depois de alistados, como c': cousa sabida e estabele- 
cida em principio, e como se acha indicado no Boletim 
n.O 808 de 30 de março, a respeito tlo alistamcnio geral 
ordenado, onde S. es." se  reservoii, como devia, a decisao 
das reclamacões, porque quem alista, iiáo p0de ser quem 
isenta. 

V. e ~ . ~  diz que deu aos enpregaclos aquella ordem d e  
desobedieric;ia aos avisos para o alistamento, porque elles 
são seus subalternos segundo o artigo 840.' da reforma, 
e podia portanto dar-lh'a; que  elles cumprindo fizeram o 
seu dever, segundo o arligo 303.3s  1 . " c  2.' do codigo 
penal, e que são por isso isentos de toda a culpa, se-  
gundo o artigo 23." § 5.' do mesmo codigo. 

S. ex.bniarida dizer-lhe a este respeito, que pelo con- 
trario entende que v. ex." náo tinlia o direito de  dar-lhe 
aquella ordem, que elles não tinham obrigaçáo de  obe- 
decer a clla, e rlue são culpaveis por tê-la curriprido sendo 
illegal, vistoque assim desobedeceram A ordem legal re- 
cebida. 

O citado artigo 850.O da reforma diz: aA ordem judicial 
B hierarcliica, mas os superiores nZo poderá0 ordenar aos 
subaltermos uma cousa contraria i leiu. 

Ora v. ex." é o superior e os empregados judiciaes são 
seus subalternos, mas 6 em ricgocios judiciaes propria- 



mente ditos; o objecto de que se tratava, era de adminis- 
tração; v. e ~ . ~  nada tinha com elles nem elles com v. ex.": 
a tal respeito, não podia dar-lhes ordens sobre isso, e 
dando-lh'as fez uma cousa contraria d lei. 

Cumpre, porem, notar, que no caso sujeito não tem 
logar a applica(;ilo do citado artigo da reforma. V. ex." 
representou primeiro ao governo geral por ter sido um 
oficial de diligencias da 1." vara avisado para alistar-se, 
depois f6-10 por ter o guarda menor. da relação recebido 
o mesmo aviso; e de juizes não se tratou em ponto ne- 
nhum da questão suscitada. Como trouxe pois v. ex." para 
isto o alludido artigo? Quererá v .  ex." elevar os escrivães 
e os officiaes de diligencias a ponto de os fazer entrar na 
ordem judicial e na sua Iiierarchia? Parece isto impossi- 
vel a S. es.", assim como lhe parece que s6 os escrivães e 
demais empregados da relação são subordinados de v. ex.', 
sendo-o os outros do juiz respectivo: e parece-lhe igual- 
mente que todos estes empregados são fiais do executivo 
que do judicial. 

O 5 2." do artigo 303.' do codigo penal não vem para o 
caso. O 3 d.Odiz: ~Qualqiier outro empregado publico 
clui? recusar (lar o devido cumprimento As ordens que o 
superior, a qiiem deve directamente obediencia, lhe der 
em f6rm:i leg:il, em materia da sua competencia, serd pu- 
nido com a tlemiss3o o11 suspensão segundo as circrim- 
stanrias)). 

Não questionando, pois, se v. ex." deu aos empregados 
judiciacs a ordem alludida em fhrma legal, e certo que Iti'a 
deu em maleria que não era da sua competencia. Logo 
elles não tintiam obrigaqáo de cumpri-la, ao menos scm 
representar, e depois dar parte ao governo; e fizeram mal 
cm obedecer-lhe, porque desobedeceram A ordem com- 
pctcnte dii aiictoridade admiriistraliva. 

O artigo 23.0$.5.0do codigo penal diz: nNão podem ser 
crimiriosos os que praticam o aclo em virtude de obedien- 
cia devida, nos termos em que a lei  determinar^. 

São, pois, criminosos os empregados judiciaes pela sua 
desobediencia ii ordem da aiictoridade administrativa, 
vistoque praticaram esse acto em virtude de obediericia 
n50 devida. 

V. ex." diz qiie as ordens dadas aos empregados judi- 
ciaes para se alistarem sáo illegaes, que o são principal- 



mente em vista do artigo 5." do decreto de 7 de dezem- 
bro de 1836, que diz que ao governador geral reune 
simultaneamente as attribuições administrativas e milita- 
res, com absoluta exclusão de toda e qualquer ingerencia 
directa ou indirecta nos negocios judiciaesn; e que 8 
axioma que anenhum cidadão póde ser obrigado a fazer 
ou a deixar de fazer alguma cousa, senão em virtude da 
lei». 

Sobre isto manda o sr. governador geral que eu signi- 
fique a v. ex." qiie elle julgava n5o dever ser necessario 
dizer-lhe, que em casos de alistamentos, como o de que 
se trata, e de oulros servicos d'esta natureza, a auctori- 
dade superior da sempre ordens gcraes, que sendo cum- 
pridas pelas auctoridades suballerrias, váo muitas vezes 
entender com pessoas a quem se náo referem ; e qiie essas 
pessoas obedecem, não obstante, aos avisos que rec,ebem 
(Ia auctoridade, sem os dizer illegaes, e apresentam as 
reclama~õcs competentes para fazer raler o direito que 
Ihes assiste. Ser& pois, o presidente da relago de Loanda 
que chame illegaes a estes avisos ou ordens? 

Mas se isso e estrant~o da parte de v. ex.",náo ha nada 
mais estranlio do que a sua citada allegaçáo a respeito das 
attribuições dos governadores geraes do ultramar. 

Pois v. ex." náo sabe a interpretação official e aulhen- 
tiça, que tem sido dada ao artigo 8 . O  do decreto de 7 de 
dezembro de i836? Desconhecerá v. e ~ . ~  as portarias do 
ministerio da marinha e ultramar de 9 de jiillio de 1840 
e 25 de fevereiro de 18531 

Em presença d'isto S. C X . ~  v6 que é preciso expor-lhe 
o conteudo d'essas pecas officiaes. Manda portanto que 
eu passe a faze-10; e v. ex." ha de aceitar para a relação 
de Loanda a doutrina qiie regula na de Goa, a que aquella 
foi em tudo equiparada. 

A primeira d'aqiiellas portarias diz que o governador 
geral k ((a primeira anctoridadc, o representante do po- 
der esecutivon, e sti diz quc lhe é prohibida atoda e 
qualquer ingerencia no julgamento das causas contencio- 
sas, e em outros actos em que se careça da jurisdicção 
privativa do poder judicialn. 

A segunda das ditas portarias diz: N A  mesma Augusla 
senhora, conformando-se com o parecer do procurador 
geral da corba, manda declarar, pela dita secretaria d'es- 



tado, que ao governador geral da India, como primeir'i 
auctoridade, a quem todas as outras s2o subordinadas, na 
conformidade do decreto de  7 de dezembro de 1836, in- 
cumbe o dever, náo só o direito, de vigiar sobre o modo 
por que todos os funccionarios do paiz, inclusivamente o\ 
judiciaes, cumprem as suas obrigafões, e fazer processar. 
pelos meios legaes e competentes, todos os que abusareiii 
o11 prevaricarem no exercicio dos seus empregosu. E mais 
abaixo, tratanrlo de processos de  empregados, e repetindo 
o principio da não ingerencia do governador geral nosca- 
sos marcados ria primeira portaria, diz que isso anáo ex- 
clue nem a auctoridade qiie o governador geral tem dc  
orderinr no mesmo presidente (o tla relação de Goa), quc 
em rliialquer caso occorrente d ê  as providencias que são 
da sua competericia, riem a tle exigir d'elle a informação 
das que h r a m  efiectivarneritc toinndasu. 

Em vista pois do texto do artigo fi."do decreto de  1836 
por v. ex." citado, em vista da interpretação clara, for- 
mal e categorica dada nas referidas portarias, nTio s e r i  
para toclus se maravilliarem, que v. ex." com esse funda- 
mento chame illegaes ;is ordcns da auctoridade adminis- 
trativa a que se r ek re?  

Quanto ao principio da lei fiindamental do estado, que 
v. e ~ . ~  citou, pensa S. ex." que i: uma rasáo contraprodu- 
cente no caso sujeito. Effectivamente anenhum cidadso 
pode ser obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma cousa 
senão em virtude da lei); mas por esse mesmo principio 
os empregaclos judiciaes tinham primeiro, em virtude da 
lei, o dever de  acudir ao cliamamento da auctoridade ad- 
ministrativa, embora tivessem o direito de  reclamar e 
obler em seguida a escusa tlo serviço de  que se tratava. 

N3o são, pois, em these illegaes as orderis do poder 
executivo, em matcrias dc go\ ei'rio e administração, dadas 
aos empregados jridiciaes, c n30 o s l o  positivamente as 
de  que se  trata; n5o o sáo as que elle der para processa- 
10s quando abusarem ou prevaricarem; náo o são as que  
dd ao presidente da rela-áo sobre o bom andamento dos 
processos de empregacios, senio de  quaesqiier outros. 

Diz v. es." rliic pelas rasõcs que expoz, entende11 cum- 
prir iim tlever do seu cargo e dignidade, dando como deu 
as orderis allutlitlas. 

Ainda, porkni, n'este ponto o sr. governador geral tem 



o sentimento d e  ser d e  uma opiniio contraria A de v. e ~ . ~  
Entende clle que justamente o seu dever e a sua digni- 
dade exigiam que não desse as ditas ordens. 

Com effeito, sendo o cargo de  presiclente da relação, 
logar de commissão e de  coi~fiança do governo, qual era 
o dever de v. ex." no exercicio d'esse cargo, tratando-se 
c10 cumprimento de ordens dadas por uma aiictoridade, em 
virtiide de determinações do governo geral? O que exigia 
em tal caso a sua dignidade de empregado cle corifiariça? 

Parecia que, sendo v. eu." pr~siderite da relação ha 
tanto tempo, devia ter já comprehentlido bem a sila 1)osi- 
ção, as suas circumstancias e por tanto o srudever empre- 
sença da auctoridade de governador geral, represeritarite 
do poder executivo; e no entanto vS-se que náo C assim. 

S. ex." manda, pois, dizer-llie que, se se achasse no 
seu logar, julgaria qiie o seli dever de empregado d e  
commissão e coritiança lhe ordenava inilicriosamente, que 
dissesse aosempregados que obedecessem, e reclamassem 
depois, querendo, segundo o direito que Ities assistisse; 
isto no caso que fosse consultado ; e que a querer contra- 
riar as ordens do Governo, julgaria iim rigoroso dever da 
sua dignidade pedir prinieiro a e~oncração  do emprego 
d e  confianp que esercia. 

Manda, porem, que eii diga t a m b ~ m  a v. e ~ . ~ ,  que elle 
Sr. governador geral nem assim julgava poder bie-10; 
porque, deixando de  ser presidente da relac;áo, Licava 
ainda juiz de segunda inst~incia, a cujo cargo enteiide que 
repugna o papel cle agitador e promotor da resistericia 5s 
ordens do governo, poisque um juiz da relação deve ser 
um homem serio, prudente, circumspecto e desapaixo- 
nado. 

Diz v. eu." que foi com pczar que deu as orrlens refe- 
ridas, e cjue só o fcz rliianclo viu desattendidas a suas jus- 
tas e legaes solicita~õr~s, e infriiigidn táo flagrantemcntc 
a lei e a independericin c10 poder judicial. 

A este respeito manda S. ~ 1 . ~  que eu lhe diga que, sem 
íliscutir a justiça ou legalidade das siias solicilaç0(~s. não 
póde v. ex." demonstr:ir o direito qrie tinha, senáo de  fa- 
ze-las, ao nii3rios d'ellas serem defel idas. V. ex." apre- 
sentoii-se perante o governo como prociirador officioso 
dos empregatlos de  justica, n'i~rn assiirnpto em que o seu 
dever e a sua dignidade exigiam, se pode assim dizer-se 



que fosse procurador do governo para com os mesmos 
empregados. E queria v. ex." ser attendido? 

Não se recorda v. ex." do officio do doutor Luiz Anto- 
nio de Figueiredo, juiz da primeira vara, primeiro docii- 
mento que foi produzido por parte dos empregados de 
justica, e que v. ex." fez seu? Já v. ex." esqueceu a ma- 
neira como começou e tem conduzido esta questão? E 
ainda diz rio final do seu officio, que náo foi quem provo- 
cou as divergencias occorridas? ! 

Nas relações do governo geral com os funccionarios de 
justiça, em materia que náo seja da jurisdicção privativa 
do poder judicial, figura somente o cidadão empregado 
e o delegado do poder executivo.D chefe judicial podera 
representar convenientemente, mas nada mais. 

Foi, porem, n'estas circumstancias que v. ea.", por nZo 
serem attendidas as suas solicitaçócs, se julgou auctori- 
sado a ordenar a desobediencia tis ordens do govano fie- 
ral ! E isto tão extraordinario, que s. ex." s6 em vista cla 
sua afirmação oficial pôde acredita-lo. 

O Sr. governador geral julga ter já demonstrado que a 
lei não foi infringida; e por isso manda que s6 trale 
agora da sonhada offensa Aindependencia do poderjudiçinl. 

N5o e de agora que S. ex." vi: abusar, em prejuizo ilo 
governo e da administração publica, d'essa garantia dnil,i 
com ração ao terceiro poder do estado; não esperava, po 
rem, que ella fosse allegada na quest3o de que se tra1:i. I 

que v .  eu." assim viesse fazer descer os membros do .II 
premo tribunal e os juizes de primeira e segunda instnii 
cia A altura dos escriváes e officiaes de diligencias, daric 
a estes os fhros d'aquelles. 

A lei fundamental do estado s6 quiz com aquella gar:i I 

tia assegurar a completa liberdade do juiz no que toc;i , I 

julgamento; s6 qiiiz que nenhum dos outros poderes 111 I 
desse exercer pressáo sobre o poder judicial, inf lui i l~ '~~ 
nas siiaa sentenças. A que vem, pois, a independencia rio 
poder judicial para a questão de que se trata, e para niil 
outras que podem dar-se, em virtude das relações qiir :I 
vida social e a acção da auctoridade tornam indispen5.1- 
veis entre os ag,entes do poder executivo e os empreF~i- 
dos de justiça? E com effeito para lastimar que S. ex." .o 
veja obrigado a tratar d'este assumpto, dirigindo-se ~ i o  
presidente da relaçáo de Loanda. 



O Sr. governador geral quer, pois, que sobre este ponto 
eu termine dizendo a v. ex." que, em todo o ~ccorrido 
a respeito do alistamento dos empregados judiciaes na 
companhia de empregados publicos do batalháo de vo- 
luntarios, 1150 houve por parte d'elle a menor of'fensa á 
lei ou a independeiicia do poder judicial : que n'isto houve 
s6 uma falta grave, um abuso de auctoridade, uma inva- 
são de attribuições, e tudo praticado pelo presidente da re- 
lação, quando ordenou a desobediencia a auctoridade ad- 
ministrativa por parte dos empregados de justiça. 

V. ex." diz tambem, que tem dado e dari conta ao go- 
verno de Sua hlagestade de todo o occorrido, e do que 
vier a occorrer sobre o assumpto de que se trata. 

Não pode, pois, S. ex." dispensar-se de dizer a v. ex.", 
que esse mesmo modo de proceder, para aquelles 
que comprehendam e apreciem as vcrdadeiras formulas 
do governo, será inteiramente contrario a essas formu- 
las. 

Não esti acima demonstrado, que um governador geral 
6 a primeira auctoridade da provincia, que é n'ella o de- 
legado do poder executivo, que todas as demais auctori- 
dades lhe s5o subordinadas? Não esta demonstrada a sua 
supremacia a respeito de todos os empregados, inclusiu8 
a respeito dos juizes, e particularmente do presidente da 
relação? Quem B que concede na provincia as licenças aos 
empregados judiciaes? Quem 15 que os nomeia até que 
obtenham a nomeaçáo definitivamente por decreto de el- 
rei? Não tem o governador geral a faculdade de os sus- 
pender a todos, menos aos juizes, a quem todavia póde 
fazer processar ? 

Parece claro, pois, que o presidente da relação não tem 
que dirigir-se officialmente senão ao governador geral, 
segundo os principias, e segundo as formulas, a nu0 que- 
rer dirigir-se por via de reqiierimento a Sua Magestade, 
o qual deve ainda assim dirigir por via d'elle, se não qui- 
zer que elle possa ser considerado como simples memo- 
rial; assim como e claro tambem que, quando no artigo 
8h.O.O da reforma se diz que sendo ao inferior ordenado 
novamente pelo superior que cumpra uma ordem, contra 
cuja execuçlao tenha representado, elle acumprirá e dari 
parte ao governo)), se entende que nas provincias ultra- 
marinas essa parte ser4 dada ao governador geral, coma 



6 do governo geral que se  trata, quando se falla em go- 
verr2o no artigo 47." 

Náo obstante, v. e ~ . ~  diz, que se tem dirigido e dirigirá 
ao governo de  Sua Magestade; a cujo respeito sou encar- 
regado de dizer-lhe, que póde continuar emquanto lhe 
aceitarem a correspondencia, porque náo é em pontos 
d'esta ortlem que S. ex." tem mais a peito manter em 
toda a sua plenitude a auctoridade do cargo que lhe foi 
confiado. 

V. e ~ . ~  falla igualmente em que sente, que o occorrido 
sobre o assunipto em quest3o se  náo evitasse por meio 
tle avisos para o alistarneiito dos empregados d e  justiça, 
feitos por intervenção do cliefe do poder judicial, por ser 
a via competcnte. 

A tal respeito sou encarregado de  dizer a v. ex." que 
o presidente da relacáo t: com effeito a via competente, 
pela qual o goreriio gcral tem de  dirigir-se em negocios 
judiciaes propriamente ditos, que respeitem a elle ou aos 
outros funccionarios dc  justica; mas quc jA esti tlemons- 
trado que, em materia tle governo e administraçálo, os 
empregatios judiciiies são citladáos como quaesquer ou- 
tros, a quem o governo púde dirigir-sc na forma ordinaria, 
e ( I U C  portanto v. e ~ . ~  prelende por este modo arrogar-se 
mais uma prerogativa que Ilie n30 compete. 

Emfirii v. cs." escrevcu no seu officio o scguinle nota- 
vel plirngraplio. 

(Assim j6 nGo deve restar a v. e ~ . ~  a menor duvida de  
que fui o pi ,csid~nte da relação quem deu as mencionadas 
ord(lris, e muito menos estranhar que as desse em vista 
do que fica expendido. )) 

S. ex." iiáo analysa nem qualifica o qiie v. os.a ahi diz. 
Rola sci que o presidente da rclai;5o de Loai~da, ernprc- 
gado ilc commissão e cc11fiaii~:i tio govcrrio, diz com certa 
jac3tnricia e ui'ania ao governador geral da provincia, em 
nllicio, qiie ordenou que sch ( I c s ~ I ~ ~ ~ ~ ~ c c s s c ,  C por ]]arte 
de  cmprcgailos publicos ds os!lens das auctoridadcs su- 
balternas tlai1;is em virtatle de determinações do goveriio 
geral l Isto sú por si diz tudo. 

Coin o (pie fica exposto julga, pois, o sr .  governador ge - 
ral tor respontlido convenientemente ao officio d e  v. ex.", e 
manda quc eu  termiric dizendo: cliic sú Ihc resta lamentar 
que ria presidcncin da relação (11: 1,oanda so interpisctem 



as leis, se apreciem os principias e se  comprehendam os 
direitos e deveres de  similliante modo ; assim como lhe 
resta fazer, o que em presença d'isso exige o bem do ser- 
viço, e B dignidade do governo de  Sua Magestade e do 
cargo que desempenha. 

Deus guarde a v. e ~ . ~  Secretaria do governo geral cm 
Loanda, 7 de novembro de  1864.-Ill."'" e cs.'"" Sr. pre- 
sidente da relaçao.=Josd Barbosa Leão, secretario gcr:il. 

Convindo ao serviço publico que sejam bem conliccidos, 
e que o chefe do serviro judicial e os demais rnagislrados 
teriliam bem presentes os prinripios e as disposif:óes cliie 
determinam a posição e regulam as relações d'aqiir~lles 
funccionarios com o governo geral d'esla provincia e com 
o governo da metropole, transcrevem-se para esse fim, 
por ordem de S. ex."o governador geral, as duas poria- 
rias que se seguem, e que já  forairi publicadas no Boletim 
oficial n.O 407 de  2:i de setembro d e  ,1847. 

Secretaria do governo geral em Loanda, 17 de maio 
de  1862.=José Barbosa Leão, secretario geral. 

Manda a Rainha, pela secretaria d'estado dos negocios 
da marinha e ultramar, remetter ao governador geral da 
provincia de Angola a inclusa copia do ofricio n." G7, de  
43 de fevereiro ultimo, em que o juiz de direito da co- 
marca de  Loanda propóe n creac5o dc novos empregos 
judiciaes n:t referitia comarca, c augmeiito de  ordenados 
para alguns d'elles, e finalmente certas n~odilica$óes tanto 
 ia non~eiiçáo dos c.oriirnaridarites e rcgc3ntes dos differen- 
tes prcsidios e districtos da citada provincia, como nas 
attribuicões do respectivo conselho do governo, a fim de  
que o rnpsmo goveriiador geral informe quanto antes so- 
bre a utilidade e urgencSia d c  similhantes medidas; de- 
vendo fazer igualmente constar ao referido juiz de  direito, 
em coriformiilade com o parecer emittido a tal i xqe i to  
pelo conselheiro procurador geral ila corda em 26 do 
corrente mez, que a iriesma augrista senhora houve por 
bem approvar, que, tle hoje rm tlianie, sO Ihc cumpre re- 
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presentar directamente a elle governador geral sobre as 
rneclidas que tiver por necessarias para o melhor serviço 
da justiça, a fim de serem pelo mcsmo governador geral 
dadas a esecução as que coiiberem na siin iil~ada, e pro- 
postas, por este ministerio, as tliie a e~cetlcrem; determi- 
naçáo esta que se publicarli no H n l e t i m  offiçial da provin- 
cia para mais cabal conhecimento das auctoridades a 
quem no futriro possa dizer respeito. 

Paço das Nec.cssiclades, em 4 de junho de 1847.= 
Conde do l'ojal. 

Tendo-se rece1)iilo n'este ministerio o oficio n . O  296, 
de 8 de fevereiro ultimo, em que o go\?erriador geral da 
provincia de Angola se qiieisa do proceclimenlo do dele- 
gado do procurador regio da mesma pro~incia, l'edro de 
Torres Ribeiro, e do juiz de ilireito da comarca de Loan- 
da, Jose Maria Goncalves, por onde se vê a tendencia d'es- 
tes dois empregados para não reconhecerem a sujciq3o 
e respeito que ao mesmo governador geral s2o devido.; 
como a primeira auctoridade da prorincia, o que fez corri 
que por elle fossem admoestados e reprehendidos como 
seus suhordiniidos: manda Siia Magestade a Rainha, pel;~ 
secretaria d'estado dos negocios da marinha e ultramar, 
participar ao referido governador geral, que ha por be~ii  
conformar-se com o parecer dado a tal respeito pelo con- 
selheiro procuratlor geral (Ia corda em 26 do mez proximo 
rindo, c como tal approvar a dignidade e firmeza com que 
o dito goverriador gcral se houve para fazer conter os seus 
inferioi.cs nos deviilos termos de respeito e legal subor- 
dinaqáo; devendo esta real approvação ser communicada 
iqiiclles dois empregados para sua intelligencia e bo111 
regimeri. 

l'aço das Necessidades, 2 de jull~o de 1847.=Conde 
(10 Tojal.  

O governador geral da provincia de Angola e suas d e  
pendencias determina o seguinte: 

Tendo-se o presidente da relacáo de Loantla, Luiz José 
Mendes Affonso, collocado em manifesta e positiva des- 
obedieric;ia ;is leis e As ordens legalmente emanadas 



do governo geral da provincia, praticando actos que 
não s5o da sua competencia, c insistindo na desobedien- 
cia, mesmo depois de  advertido; dcsconhecendo por um 
lado a aiictoridade do governador geral como delegado 
do poder executivo, e por outro a sua propria posição de 
empregado de commissão c contianca do governo, como 
org5o do poder executivo tios actos de policia, economia 
e administracão judicial ; c 1130 podendo, pois, continuar 
um similliante estado de coiisas, sem prejuizo da causa 
publica e sem offensa dos principias de administração ge- 
ral, cuja harmonia o presidente da relacáo tem procurado 
perturbar com estes factos e outros menos recentes: hei 
por conveniente suspender o referido Luiz JosC: Mendes 
Affonso do exercicio da presidencia da relação de Loanda, 
continuando a servir como juiz na conformidade da lei; 
e devendo ser substituido n'acjuelle cargo da pi-esidencia 
pelo juiz da mesma relaçso, Joaquim Guecles de Carvalho 
e Menezes. 

As auctoridades e mais pessoas, a quem o conlieci- 
mento d'esta competir, assim o tenham entendido e cum- 
pram. 

Palacio do governo em Lnnnda, 26 de maio de 1862. 
=Sebastião Lopcs í l ~  C(:(rll~~iros e Menezes, governador 
geral. 

O documento qiie se segue prova que o governador 
geral rião obrigou O presidente da relação de Loanda a 
retirar-se para o reino, como erradamente se divulgou. 

II1."" e ex.lnO Sr. governador geral.-Tendo-se-me ag- 
gravado extraordinariamente os meus padecimentos chro- 
nicos, a ponto de estar, vae para um mez, entrevado iia 
cania, cheio de grandes ulceras por todo o corpo, sobre- 
tudo nas pernas, que de todo me impossibilitam de andar, 
e por conseguinte de ir pessoalmente implorar protecção 
a v. ex.", como tanto desejava, vou fazel-o por meio d'este 
memorial pedindo venia para responder a quaesqucr dif- 
Ciculdades que possam estorvar-me a concessão da licen- 
ça, que só v. ex." p6de conceder-me, de ir tratar-me ao 



reino na corveta d e  guerra Eslephania, a largar n'estc 
mez para Lisboa. Sem licença d e  v. e ~ . ~  nào posso d'aqui 
sair. Estando a complelar os meus quinze aririos de  traba- 
1110 judicial aturado em Angola, sem uma sO licença, mui- 
tas dezenas de  empregados civis, jutlicines e militares, 
vindos miiitos annos depois de niini, tbeiri ido ja com li- 
cenqa do governo geral para irem tratar-se ao reino, sendo 
dos mais modernos, entre outros, o g~inr*da m6r da rela- 
ção, que tinha apenas um armo dc Loantla, e o doutor phy- 
sico mUr, que  leria tres annos ou ponco mais. 

Entrevado eu na cama, como de certo terei de  conti- 
nuar todo o cacimbo ate que me ctiegue a licença que já 
requeri do governo da metropole, e que tornarei a reque- 
rer  agora com o parecer da jiirila d e  saude e certidões de  
todos os medicos de  Loanda, se  v. ex." me r130 coriceder 
a que imploro, o serviço da relay5o tanto soffre assim, 
corno seguindo eu para Lisboa na mencionada corveta. 
A relaçáo já funccionou por muito tempo havendo sbmente 
dois juizes, com o advogado chamado na faíla do terceiro 
juiz supplente. Agora lia tres juizes que podem funccio- 
nar regularaiente nos processos de S. Thome e Brnguel- 
Ia, e para os de Loanda, em que qualquer dos jiiizes sup- 
plentes esteja imperlido, pòdc chamar-se um advogado 
permarientc, cotno j;i houve, c o serviço da relaçáo n5r~ 
soffreri. Nada teni com este advogado o processo d e  Gn- 
briel, que tem de seguir para a relação de  Lisboa pelos 
motivos que  se  deram. 

Continuando eu entrevado na cama por mezes, como 
é de esperar, for~osamente, a querer fazer-se justiça, se 
ha de lançar mão do expediente do advogado, porque ha 
muitos processos crimes da comarca de  Lonnda penden- 
tes perante a mesma relaçáo, em que esta impedido o juiz 
da -2.Vvara. 

Concedida a licença que imploro, eu chego a Lisbo;~ 
ainda no principio dc agosto, tempo optimo para tratar 
da minha saude, cujo remedio aconselhado s'io os banhos. 
Recusada porem, e tendo de  esperar pela que agora terei 
de requerer, vou chegar a Lisboa no centro do rigor do 
inverno, tempo não s6 improprio para tratar-me, por n50 
poder usar dos banhos, mas alem d'isto perigosissirno 
para a minba existencia, j6 por chegar com o corpocheio 
de  grandes ulceras, já por ter de Angola quinze annos, e 



que por isso muito me ha de mortificar o rigor do inver- 
no, perigando assim mais a rninlia existencia I4 do que 
em Loanda, forçado por esta forma a esperar aqui, ainda- 
que  entrevado na cama, pelo principio da primavera. 

Alem d'isto, concedida a licença que  agora imploro d e  
v. ex.", e chegando eu a Lisboa em agosto, serd este mais 
um motivo fortissimo para o governo providenciar quanto 
i vinda do terceiro juiz da relaçáo, José Julio Rodrigues, 
que talvez jd a esta hora venha em viagem, ou o que tenha 
sido nomeado em seu logar. 

Todas eslas re í ie~6es ,  ex."' sr., e sobretudo o direito 
que me assiste de  prover h minlia existencia, e os quinze 
annos de continuo e aturado serviço em Angola, sem uma 
s6 licença, sendo esta a primeira que peco, levam-me a 
esperar dos elevados e nobres seritimentos de  humani- 
dade e philnnthropia de  v. ex." que, em vista do parecer 
da junta de  saude, me concedera a liceiiça que imploro, e 
que tanto preciso para tratar da minha saude arruinada, 
e que me conceda, a mim e ais pessoas que constituem a 
minlia familia, que opportiinamerite desifriarei, passagem 
na corveta de  guerra Estephania, prolcima a seguir via- 
gem para Lisboa. E imploro a passagem n'estc navio, por- 
que não tenho meios d e  pagar a enorme despeza que com 
a minha familia teria d e  fazer no vapor da companhia. Da 
niobilia e livros que tenciono vender 6 quc hei de tirar 
as despezas de comedorias para a viagem, etc. 

Estou intimamente convencido de  que em vista do ex- 
posto me assiste uma justiça tal que não teve ainda no- 
nhum empregado piiblico dos que teem ido no reino com 
licença d'esse governo geral tratar da saude. Estou por 
isso intimamente convencido de que v. es." nie far ia  jus- 
tiça que imploro, coiicedeiido-me a licença de que tanto 
preciso. 

Mais peço a final a v. ex." que decida o mais breve pos- 
sivel da minha sorte, a fim d e  poder vender a minha mo- 
bilia e livros, unicos recursos de  que posso lançar mão 
para prover 4s despezas da viagem e chegada a Lisboa, 
visto a proximidade, segundo se diz, da partida da refe- 
rida corveta. 

Sou com todo o respeito e consideração de  v .  ex." muito 
attenlo venerador e cread0-II1.~~ e e ~ . ~ "  Sr. conselheiro 
governador geral da provincia d e  Angola.-Loanda, 2 d e  



junho de 1862.-Luiz JosS Mendes Affonso, juiz e presi- 
(lente da relação. 

Manda Sua Magestade El-Rei, pela secretaria d'estado 
dos negocios da marinha e oltramar, remetter ao gover- 
nador geral da proviticia de Angola, para seu devido co- 
nhecimento, as inclusas copias das portarias n'esta data 
expedidas ao consellieiro presiclen te da relafáo de  Loanda, 
e ao procurador regio da mesma relação, pelas quaes 6 
mandado instaurar processo corilra o referido conselheiro, 
e i? estranliado o procedimento d'ellc, que motivou tal 
processo. 

Paço, em 30 d e  maio de 1862.= Jose da Silva Men- 
des Leal. 

- 

Convindo esclarecer e fixar qual seia nas provincias 
ultramarinas a ordeni das relaqões entre as auctoridades 
jodiciaes e a auctoridaclc: superior administrativa da res- 
pec,tiva provincia : 

E Sua Magestade El-Rei scrvido orderiar que se  declare 
o seguinte: 

Que entendendo-se em universal e sã doutrina a inde- 
pendcncia tlo poder judicial exclusivameriie restricta aos 
actos de julgar, e proprios de juiz, os diversos funcciona- 
rios cl'esta ordem nas proviiicias ultrnmarinas devem em 
todas as mais relações considerar-se subordinados ao res- 
pectivo governador geral, como dclegado immediato da 
adniinistraç5o cenlral do rstado, na fórma do disposto no 
artigo 4 . O  do decreto de 'i de dezembro de  1836; 

Que toda a infracção iquella re8ra fiindamenral sera 
considerada essencialmerile contraria i boa oidein pu- 
blica, e a devida lidelidade aos interesses da nacáo, como 
perigoso germen de ciilpadas dissenções, e em tal conta 
severamente apreciada, e vigorosamente reprimida, por 
todos os meios que as leis conferem; 

Que desta conformidade, finalmcnte, os governadores 
geraes devem proceder como Ihes cumpre para sustentar 
os bons principios e a necessaria aucloridade, e cohibir 
todos os desregramentos que tentem sair d'esta orbita 
rigorosa. 



O que, pela secretaria d'estado dos negocios da mariritia 
e ultramar, se participa, para seu conheciniento e devidos 
effeitos, ao governador geral da proviricia de Aiigola. 

Paço, em 48 de fevereiro de 1863.-Jost! da Silva 
Mendes Leal. 

BEGULbHENTO I)& OBRAS PUBLICAS 

O governador geral da provincia de Angola e suas de- 
pendencias, em conselho, determina o seguinte: 

Precisando esta provincia de um regulamento de obras 
publicas adequado ao seu organismo e recursos adiriinis- 
trativos, que defina as obrigaçóes e attribuiqóes recipro- 
cas dos fun~cionarios n'este importante ramo de serviço 
publico, de maneira que nas repartições superiores se te- 
nha cabal conhecimento do progresso material, da neces- 
sidade e conveniencia da execução de qualquer obra, dos 
meios precisos para levar a elfeito imporlaiites melhora- 
mentos e de como são applicados os fundos publicas, de- 
pois de orderiada a exec:uçáo das obras: 

Hei por conveniente, ouvida a junta da fazenda publica, 
determinar o seguinte: 

Artigo 4 . O  E creada uma repailicão de espediente de 
obras publicas arinexa á Xa repartição da secção civil da 
secretaria geral, dirigida pelo engenheiro o11 encarregado 
de obras publicas nomeado pelo governo. Esta repartição 
regiil;rr-se-ha na parte a p plicavel pelo regulamento annexo 
ao tlecreto de 17 de outiibro de 1859. 

$ unico. A esta repartição pertericeriio todos os em- 
pregados do obras publicas resideiites em Loarida. 

Ait. 2.' Na reprirliç30 dc cxpetlieritc se coricentrarão 
todos os esclarecimeritus tcbcliriicos c adiriinistrativos re- 
lativos a obras piiblicas, e se iorifcccioriario os projectos 
e orcamentos precisos. Por ella e por via dos governado- 
res suballernos, em visla do artigo 4." d'este regulamento, 
se dará execução i s  obras. 

Art. 3." O expediente de obras e reparos nas embarca- 
ções do estado, e de cluaesquer requisiçóes para forneci- 
mento de objeclos preisisos, tanto para estas embarcações 
como para outros eslabelecirnetilos oii obras publicas em 



Loarida, c conçclhos que se correspontlcni directamente 
com a secretaria geral, s e r i  feito na conformidade dos 
artigos 2.", S." e 13." por aquella reparliçáo, e por ella 
fiscalisada a sua entrega e applicação. 

Art. 4.' O erigeritieiro ou encarregado de obras publi- 
cas C: considerado o chefe da repartiçao de  expediente e 
serviço, podendo entender-se para o seu desempenho 
com todas as auctoritlatles, as quaes lhe prestarão o auxi- 
lio e esi:larecirnentos precisos. 

Os goverriadores subalternos são considerados chefes 
do serviço tle obras publicas tios seus districlos, e com 
elles se  entender6 o erigenheiro ou encarregado de obras 
publicas rias inspecções que por ordem superior liouver 
de passar aos Ir~ali;illios rios tlif'ferentes dislrictos. 

Art. 3.' As obras poder20 ser commettidas a engenbei- 
ro ou encarregado especial, que ter i  de conformar-se em 
tutlo com as disposições d'este regulamento, e se  eriten- 
dei5 directamente com a secretaria geral e com a conta- 
doria, devendo prestar 9 rcpartiçáo de  expediente os es- 
clarcçimentos que lhe forem pedidos, e todos os neces- 
sai ios paiba tlesempenlio do deterniinado no artigo 16." 
tl'cste rcagulanierito. 

Art. 6.' Os mestres são responsaveis pelo trabalho dos 
operarios e pc:la e ~ c c u ç i o  (Ia obra que Ilies forcomrnetti- 
da, guarda dc ferr;imorita c uli~risilios pertericentes 6 fa- 
zenda piiblic:i, c h130 o purilo e as folhas respectivas, 
onde náo I~ouver a quem iricurnba desempenhar este ul- 
timo se rv i~o .  

Art. 7." Nas obras de maior imporlaiicia oii para diffe- 
retites obras em local proxi1110, poder9 tiaver conductores 
ou  apontadores, olliciros ou vigias nomeados pelo gover- 
no geral. Estes empregados sáo encarregados do ponto, 
das folhas e pagamentos, da direcçso dos ti~aballios, sem 
desobrigar os mestres de  responsabilidade, c cle outros 
serviços relativos As obras na localiclade ou tóra d'ella. 

Art. 8." Ao engenheiro ori eiiçarregado de obras pu- 
blicas na provincia e governadores d e  districto, e bem 
assim a todos os empregados da administração, excepto 
no concelho de  Loarida, a cada um na espliera das suas 
attribuições e respectivas circumscripcões, cumpre dirigir 
e liscalisar a parte technica e admiriistrativa das obras, e 
zelaros interesses da fazenda publica, sendo por tudo res- 



ponsaveis; e devem propor durante a execução das obras 
as alterafões que julgarem convenientes. 

Tanto os governadores subalternos como os chefes dos 
concelhos onde se  correspondem directamente com a se- 
cretaria geral, dirigirão a esta a sua correspondencia so- 
bre  obras publicas. 

Art. 9.' Todaa obra, de  qualquer importanciaque seja, 
será orçada e claramente descripta e desenhada, poden- 
do-o ser. Estes documentos serão assignados por quem os 
confeccionar, e pelo cliefe de  repartição de  expediente, o s  
que derem entrada n'ella, ou pelo governador do dislri- 
cto; e assim enviados os que o deverem ser a secretaria 
geral para serem ali considerados como for conveniente. 

Os governadores dos districtos poder30 encarregar dos 
projectos e orçamentosqualquer pessoa que julgarem com- 
petente, não havendo empregado que possa e deva des- 
empenhar tal serviço. 

Art. 10.O A gerencia d e  fundos pertence A junta d e  
fazenda e suas delega~ões, mas pela i,elrartição de  expe- 
dienle e secretaria dos governos subalternos serão pres- 
tados iquellas repart i~ões os esclarecimentos que forem 
pedidos, com relaqão a contabilidade ou a fiscaiisação que 
deve ser exercida, c execuq3o de ordens emanadas da 
junta da fazenda, relativas a applica~so tle fundos. 

Art. 11 .* Não chegariclo a terba orcacla para a conclu- 
são da obra, proceder-se-lia a orcamento supplementar, 
seguiiido os mesmos tramites que r1ai.a o orçamento ge- 
ral; a obra n io  poderh exceder o primeiro orçamento sem 
que o segiirido seja approvado. 

Art. 4.2." As obras approvadas não se execiitaráo sem 
ordem expressa, e sem que llies sejam applicndos fundos, 
e exptidida ordem de pagamento pela contadoria geral da 
fazenda. 

Exceptiiam-se aquellas obras que houverem de ser exe- 
cutadas com fundos auctorisados em globo, e cuja appli- 
caçáo competir aos goverriadores dos districtos por deter- 
minaçáo especial, as quaes todavia serão suhnictlidas a 
ulterior approvação do governo geral. 

Art. 13." As folhas e tlocumentos d e  pagamento tanto 
de  jornaes como de materiaes, serao feitas conforme mo- 
delos enviados pela contadoria geral. 

Art. 14.' Quando tiouvgr requisiçóes de  materiaes, se- 



rão estas dirigidas a respectiva repartição de fazenda nos 
limites do orçamento. As requisições serão assignadas pelo 
conductor ou mestre, e pelo chefe do serviço no concelho 
o11 dislricto. 

Na mesma requisição passará recibo da entrega dos 
objectos requisitados o empregado que a houver assigna- 
do, e ficara responsavel por esses objectos. 

Art. 15." As obras poder20 ser feitas por arremataçáo 
total ou parcial em liasta publica, mediante a fiscalisação 
de cumprimento de condições impostas e de boa execu- 
ção; pode ser arrematado o fornecimento de materiaes 
ou de mão de obra, ou serão as obras feitas a jornal, con- 
forme for determinado em junta de fazenda, ou decidi- 
do nas suas delegações, salvo ordem especial emanada 
do governo geral para seguir-se de preferencia qualquer 
d'ayuelles sy sternas. 

Os contratos de arreniataçáo não terão validade sem que 
sejam approvados pela junta da fazenda ou suas delega- 
çóes, niío Iiavendo para estas disposiçáo em contrario com 
relação a alguma das obras, reservando-se a j tirita da fazen- 
da a approvacão do respectivo contrato de arreniatação. 

Art. 10.O No firn dc cada mes sera enviada A secretaria 
geral pelos governadores dos districros c pelos chefes, 
onde se correspondem cor11 ella directamerite, c pelos en- 
carregados especialmente de ol-~ras, uma breve exposiçáo 
do andamento d'estas, nuinero de operarios que n'ella 
trabalharam, e de quaesquer occorrencias dignas de ser 
mencionadas. 

Nu fim de cada trimestre sera organisado na repartição 
de expediente um mappa circunistanciado das obras exe- 
cutadas diirante estc periodo, e seisA acompanhado de um 
relatorio sobre todas as occotbreirciaa tiavidas, e mais con- 
siderações que tiverem logai. sot~rc todas as obras publi- 
cas na provincia. 

Art. 17." As obras a cargo de commissões, munidas de 
fundos especiacs, ser20 euecutatl:is conforme este regula- 
mmto na parte applicavel, enlendendo-se que as commis- 
sões administrativas substituein a junta da fazenda na 
parte respectiva, (: serio dirigidas pelos engenheiros ou 
empregados nomeados pelo governo geral, os quaes re- 
ceberio pelos respectivos cnfrcs os seus ordenados, ou 
parte d'estes, corno for d~terqinado. 



Art. 1 8 . O  As obras das camaras municipaes poderão 
ser dirigidas pelos engenheiros do governo, se  assim for 
ordenado. 

As auctoridades e mais pessoas a quem o conhecimento 
d'esta competir assim o tenham entenrlitlo e cumpram. 

Palacio do governo enl Loanda, " L e  janeiro de  1863. 
= Sebastião Lopes de Calheiros e Menezes, governador 
geral. 

JUNTA DA PAIESDI 

Ilsgulamento para o modo ds escripturar as diferenlea iarbas qne as despsodsm 
nas obras publicas da prorincia, mandado executar pela juoia da fazsnda 

na sua sessão de 11 de janeiro du 4861 

Artigo 1 .O Logoque se  achar auctorisada a despeza d e  
qualquer obra, ou  que para ella tenha sido creada receita 
especial, seráo pagos pelo cofre da localidade respectiva 
todos os documentos de  despeza de pessnal e material que 
lhe forem arresentados pelo ericaritegaclo ila obra, segundo 
os artigos 6." e 7 . O  do regulameiito tle obras publicas em 
vigor de 2 d e  janeiro corrente. 

Art. 2.O As folhas d e  pessoal e material serão feitas e 
assignatlas pelo mestre ou ericarregado da direcçGo dos 
trabalhos, e visadas pelo chefe d'este serviço no districto 
ou concclho em que a obra se executar. 

h r t .  3." Os documentos a que se  refere o artigo ante- 
cedente seráo em duplicaclo e coriforme os modelos n."" 
e 2, que fazem parte d'este rcgiilamerito, para que um 
dos exemplares seja enviado 4 contadoria geral no fim de  
cada moz, e outro fique pcrteilccritlo ao arçliivo da repar- 
tição por onde se  tiver effectiilido o pagamento de  suas 
importancias. 

unico. As verbas lançadas nos documentos de  mate- 
rial serão comprovadas pelas requisiçóes de  que trata o 
artigo 1 4 . O  do regulamerito de  obras publicas. 

Art. 4.O Os presos sentenciados a trabalhos publicas, 
e outros individuos que, pertencendo a corporações por 
onde tiverem vencimento do cofre publico, forem empre- 
gados como operarios em qualquer obra, serão por esta 
unicamente abonados durante o tempo que trabalharem. 

Art. 5 .O  Nas contadorias das delegações da junta da fa- 
zenda e nas secretarias dos concelhos da provincia havei-á 



um livro destinado a contas correntes das differentes obras 
que ali se execiitarem, nas quaes figurarão como credito 
d'essas obras as sommas devidamente auctorisadas se- 
gundo o artigo 42.' do regulamento de obras publicas, e 
como debito as importaricias dos documentos que tiverem 
sido pagos. 

Art. 6." As delegações da junta da fazenda e os chefes 
dos çoni:elhos, de commum accordo corn os encarregados 
das obras, harmonisaráao as despezas das mesmas, para o 
seu andamento ordinario, com as forças do cofre respe- 
ctivo, e dentro do limite da verba auctorisada coriforme 
o artigo 42.0 do regiilamento de obras publicas, a qual 
nunca Ilies ser4 permittido exceder, sob sua immediata 
responsabilidade. 

Contadoria geral da junta da fazenda em Loanda, 11 de 
janeiro de 1862. = Darnião Antonio Pereira Pinto, escri- 
vão deputado interino. -- 

MODELO N.O 1 

OBRAS PUBLICAS DE ANGOLA 

l:ilSCELIIO DE - 
Visto Obra de - 

ou concerto de ---a-- 
Folha dosjornors vencidos na sclnana finh em - de - drl 1862 

Obra de - no concelho de - de - d e  186 
O mrstre ou o encarregado, 

F.  . . 

No- 

t 

1 

- 

Dias da semana 

1 

i 
80 

I 

g 
;o" 

I I 
I 



MODELO N.0 2 

OBRAS PUBLICAS DE ANGOLA 

O mestre ou o encarrcgado, 
F. . .  

CONCELHO DE 

Visto Obras de - 
ou concerto de 

Documento domaterial recebido na semana finda em - d e  de 186 

O governador geral da provincia de  Angola e suas de- 
pendencias, em coriselho, determina o seguinte: 

Hei por converiienle ordenar, n fim de  obstar A conti- 
nuacão de  um abuso prejudicial e incommodo, que r150 
seja mais permitlido abrir covas dentro da cidtide de  Ben- 
guella, nem nas proximidades da povoaçao, para extrahir 
terra para fazer adobes, ou por outro qualquer motivo, 
tendo essas covas de  permanecer abertas; e outrosim or- 
denar que a camara miinicipal d'aquelle conccllio propo- 
nha o estabelecimento de  multas, a fim de  serem punidos 
os  contraventores. 

As auctoridades e mais pessoas a quem o conhecimento 
d'esta competir assirn o tenham entendido e cumpram. 

Palacio do governo em Loanda, 24 d e  abril de 1862. 
=Sebastião Lopes d e  Calheiros e ,I!enezes, governador 
geral. 

Nome do fornecedor 

F.. ................ 

V.. ................ 

Obra de -- no concelho de - de - de 186 

Designação dos objectos 
fornecidos 

I3or~ duas vigas de 80 
alrrios de coinpri- Tio a ............ C 

Por vinte carradas de 
pcha de alvcna- 
ria a.. .......... 

Importan- 
CI;L 

B 

4 



O governador geral da prorincia de  Angola e suas de- 
pendencias, em consellio, detcrmina o seguinte: 

Attendendo 6 incoritestavel vantagem que deve resultar 
li salubridade publica na cidade de  Benguella do terra- 
plenamento dos terrenos baixos e alagadiços, situados na 
proximidade da fortaleza e immediações da cidade, bem 
como das coras que existem dentro da povoação, prove- 
nientes da extrac~90 de terra para fazer adobes; 

1Ieí por coriveniente determinar que esta seja uma das 
obras a executar com o producto do imposlo d e  3 por 
cento ad calorem que se receber pela respectiva alfan- 
dega. 

As aiictoridades e mais pessoas a quem o conhecimento 
d'esta competir assim o tenham eritenditlo c cumpram. 

Palacio do governo em Loanda, 24 de abril de 1862. 
=Sebastião Lopes de Calheiros e ~llrnezes, governador 
geral. 

O governador geral da provincia de  Angola e suas de- 
pendencias determina o seguinte: 

Serido da maior conveniencia terraplenar, sem perda 
cic tempo, os terrenos baixos e alagadilfos situados nas 
imiliedia~óes da fortaleza da cidade tle Benguella : hei por 
conveniente aiictorisar extraordinariametite o rcspectivo 
governador a dar immediatamente principio ao referido 
terrapleriam~nto com a tluaritia de  2:OOO~OOO reis, tirada 
do producto do imposto de 3 por crnto ad valorem, arre- 
cadado pela alfandeg:] de Beiiguella, dcrendo o mesmo 
governador apresentar com a possivel brevidade, em con- 
formidade com o disposto na portaria n." I de Si d e  jariciro 
do corrente anno, a descripçáo e orçamento tanto para 
esta obra como para a de  terrnplnnar quaesquer terrenos 
alagadicos e baixos nas immediaqóes da povoaçao, e as 
covas que  existem dentro da cidade, provenientes, namaior 
parte, da extraccão de terra para fazer adobes. 

As aurtoridades e mais pessoas a quem o conlieri- 
mento d'esta competir assim o tenham entendido e cum- 
pram. 

Palacio do aoverno em 1,oanda. 2 h  d~ abril de  1862. 
L. 

= Sebastião L g e s  d p  Culh~iros  AMen~rrsJ governador 
geral. 
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Ill.mo sr.-V. s . ~  ver4 no Boletim oficial n . O  864 as 
portarias n.OS 5 i ,  58 c 59 de 2 i  do corrente relativas a 
obras piil~licas no districto de Bengtiella. 

O novo imposto de 3 por c imo  a11 calorem deve ter  
produzido, e produzir dentro de pouco tempo n'essa al- 
fandega, funtlo sulricientc para dar principio a algiimas 
obras. 

O sr. governador geral determina que eu diga a v. S.", 
a fim de ser sempre seguido com regularidade o devido 
processo nas obras a executar com aquelle imposto, que 
este e especialmente applicado pelo governo geral, segiin- 
do as disposições da port:iria n . V  1 1 1 ~  2 de janeiro do cor- 
rente anno, e administrado pela cornmissáo d e  Loanda, 
a qual substitue na parte respectiva a junta da fazenda 
publica; e as relafões que a portaria estabelece entre os 
differentcs fiinccionarios, para que se  proceda a obras 
com fundos do cofre geral da fazenda, são em tudo appli- 
caveis ás obras a executar coni o imposto de  3 por ccnto. 
-4 escriptiira~áo será a adoptada pela c~mmiss50 com a 
approvaç5o do governo geral. 

Fique pois v. S." na intclligcncia de que nenhuma obra 
phde ser executada sem que pi-rceda : I .O, approvação pelo 
governador geral do respectivo projecto e orçamento; "L0, 
determina~lao expressa de  se  proceder A execuqáo pelos 
fundos do cofre tlo imposto de :I por cento: e aindarlue 
uma obra esteja appravada, náo pode proceder-se A sua 
esecuçlao sem esla determinação expressa; 3.O, ordem d e  
pagamento expedida pela commissão de Loanda. 

A primeira obr;~ a qiie se  deve proceder, como 6 deter- 
minado, a mais facil, e aquella que não prei'isa de grandes 
e previas tlisposições, 6 o eritulhamento das covas dentro 
da cidade, e dos terrenos baixos alagadiços, principal- 
mente dos que se encontram junto á fortaleza, qne pro- 
vavelmente provem da extracyáo de terras para formar os 
terraplenos e fazer adobes para a mesma fortaleza, quan- 
do esta foi construida. 

A planicie em qi ic  assenta a cidade de Bengriella não 
se presta A extracq5o cle tprra para aterros, e ficam dis- 
tantes as alturas d'ontle póilc ser tirada; por isso o Sr. 
governador geral recommeiida a v. S." o ;iproreitarnento 
de  demolições e riiinas, que hn muilas em Renguclla; e 
para supprir a falta de  aterro, pode ser trazida areia da 



praia, misturando-a com terra. tendo porkrn cuidado d e  a 
não lançar em sitios onde haja, ou possam estabelecer-se 
correntes de agua, e em todo o caso cobrindo com a terra 
o aterro que contiver areia. As superficies terraplanadas 
devem ser plantadas d e  arvores rios silios onde forein ad- 
missiveis. 

Um modico jornal occupará por muito tempo grande 
numero de individuos que jazem na ociosidade e na inu- 
tilidade, e estas obras, pela sua natureza, não devem sair 
caras em relação a sua importancia, aindaque demandem 
o emprego de avultado capital. 

V. S." 6 auctorisado por portaria n." 59 a principiar os 
aterros, por9m deve sem perda d e  tempo enviar h secre- 
taria do governo geral uma ílescripçáo e orçamento com- 
prelieritlerido todas as obras relativas a cada um d'elles, 
com a sua opiniáo sobr*e a preferencia e ordem de execu- 
ção, 3 fim de  ser subnieltido esse orçamento a approvaçáo 
do sr .  governador geral, como e detcrrninado na portaria 
regulamentar acima me~icionada. 

Deiis guardc a v. S." Sccretaria do governo geral em 
Loanda, %(i de abril de 1862.-111.m0 Sr. governador do 
districto de  Uenguella. = Jose Barbosa Leão, secretario 
geral. 

Ill.mO e ex."" sr.-O assumpto que ho,je suhmelto A 
corisideração de  v. ex." é da maior ponderação; encerra a 
vida e prosperidade da cidade de Loanda, t3o falta de  mo- 
vimento e táo sujeila a epidemias periodicas. Desenvolver 
a actividade das transacções, facililando-as e multiplican- 
do-as; espalhar meios entre as classcs pobres, subtrahin- 
do-as B influencia de  excessos maleficos; e por fim abas- 
tace-Ias de aguas, e um grande passo na civilisac;ão da mais 
importante cidade das coloriias portuguezas no terrilorio 
africano. 

V. ex." achari inclusa uma portaria, em conselho, com 
data de hontem, que submetto i approvaçáo do governo. 
O objecto por si se  recommenda, e a maneira como foi re- 
cebida e unanimemente approvada por quasi todos os ne- 
gociantes e muitos proprietarios de  Loanda, a lembrança 
d e  um imposto de  3 por cento acl aalorern, sobre todos 



os generos importados e exportados pela alfandega d e  
Loanda, com o fim d e  ser applicado a obras publicas, 
prova quanto esla idéa é popular, e quanto todos desejaiii 
o engrandecimento d'este paiz. 

Com o producto d'este imposto dentro de  quatro annos 
Loanda mudara inteiramente de  aspecto e de  condições 
hygienicas, quando um caes na sua Ircrite impedir que fi- 
quem a descoberto terrenos de cxhalações nocivas, e per- 
mittir que sejam lançados ao mar os despejos, provenien- 
tes de iiina tão numerosa população. Os seus mercados, 
a remoqão das cubatas, a reparacão e construcção de edi- 
ficios publicas, muilo concorrer4 tamhcm para o bem es- 
tar da população eusopea, que ~)rocurar i  sem receio oste 
ponto. Um caes longitiidinal na frente da cidade p6de ter  
grande influencia no melhoramento do porto. 

O imposto não O sensivel, e os gciieros de  exporlaçáo 
conservarão o seu valor no merc;ido, tal i: a nalureza do 
commercio do interior: e quando o n io  conservassem, 
bem empregado era um pequeno sacrificio de alguns an- 
nos, em troca de  co~nmodidades permanenles, e de tal or- 
dem. 

Espero a approvac;ão do governo de  Sua Magestade. Os 
hahitarites d'esta cidade aguardani-n'a com anciedade, de- 
sejosos d e  ver começar uma nova epocha de progresso. 

Deus guarde a v. e ~ . ~  Loanda, 5 de abril d e  1861. - 
I1l.lnO e e x . " O  sr. ministro e secretario d'estado dos nego- 
cios da marinha e ultramar.=Sebastião Lopes de Calhei- 
ros e Mcnezes, governador geral. 

ACTA DA SESSAO LITUORDINARIA DO CORSKLUO DO GOVKRBO, EM ANGOLA 
El 3 DE ABRIL DE 4861 

As seis lioras da tarde o sr. presidente abriu a sessão, 
estando presentes (no palacio do governo) os srs. conse- 
lheiro presidente da relação, teiieiite coronel Rudzki, es- 
crivio-deputado, Carmelirio, e Lopes da Silva (tendo fal- 
tado o sr. pro-vigario por doente), assim como os membros 
da camara municipal e mais cidadaos constantes da relação 
ah:iiso trariscripta, que tinham sido convidados para as- 
sistir. 

O sr. presitlerite n'um breve discurso deu conta A assem- 
12 



.bléa do objecto da reiinião, que era submetter i sua consi- 
deração um projectodeporlaria, que foi lido pelo secretario 
g ~ r a l ,  e que e como segue: 

Artigo 4." O imposto municipal sobre a cèra, e o que 
sobi-e os liquidos se cobra na alfandega de Loanda, ambos 
creados por porlaria do governo geral, em conselho, de 30 
de agosto de 4847, serão subsliluidos por um imposto 
unico e especial de 3 por cento ad calorem, sobre todos 
os objectos importados pela alfandega tle Loanda ou por 
ella exportados. 

8 unico. Este imposto serd applicado a obras publicas 
na cidade de Loanda, e durarli em qiianto náo estiverem 
feitas as obras de que trata o artigo 5." da presente por- 
taria, e pagas tluaeslluer quantias a que o referido imposto 
esteja obrigado pelo emprestimo auctorisado no artigo 6 . O  

Art. 2.O O imposto de que trata o artigo antecedente, 
ser4 cobrado na alfandega, escriplura~lo separadamente de 
todos os outros impostos, e arrecadado em um cofre es- 
pecial de tres chaves, uma das quaps teri o escriváo da 
junta da fazenda publica, outra um dos membros desi- 
gnado pela camara municipal e por ella iiomtado para fazer 
partt? da commissão de que trata o artigo 4 . O ,  e oi~tra um 
dos membros da mesma commiss80 d'entre os nomeados 
pelo corpo do eoinmcrcio, e tainhem pelo corpo do com- 
mercio designado. 

$ iinico. No dia 4.' de cada mez o administrador da 
alfandega remetteri, A commissáo abaixo mencionada, a 
importancia do imposto cobrado no mez aniecedente, 
acompanliada de uma certidAo da sua iniportancia para 
documento da escripturriq30 da receita. 

Art. 3.O Do producto d'este impusto serii pago li ca- 
mara mrinicipal tlc Loanda, em prestações mensaes, o 
equivalente do rendimento que deixa de perceber, tendo- 
se em attençáo a despeza com edificios e obras publicas, 
que passa a ser paga pelo cofre do imposto de 3 por cento 
ad calorem, na conformidade do artigo 2.' $ iinico, a 
qual deve ser deduzida. 

Art. 4 . O  O producto do imposto será administrado por 
uma commissão, de que serA presidente, com tTolo de 
qualidade, o cscrivãn da junta da fazenda, e mcmbros, o 
procurador (Ia coroa e fazenda, dois vereadores da camara 
municipal de Loanda por ella nomeados, e dois negocian- 



tes ou proprietarios nomeados pelo corpo do commer- 
cio. 

Art. 5.' O re~idirnento do mesmo imposto será exclu- 
sivamente applicado ao abastecimento da anua á cidade 
de Loanda ; a construi:qáo d e  iirn uaps longitudinal na frente 
da cidade e praias contiguas; a deseniiilliar, arborisar e 
calçar as ruas e praças publicas e canalisar as aguas plu- 
viaes; ao revestimento e sustentaçao das barreiras que se  
desmoronani das eminericias, onde assenta a çitlacle alta; 
ti remoção das cubatas, e principalmente das d o  sitio de- 
nominado dos coqueiros ; á construcçáo de  dois mercados, 
um para venda de  peixe, outro para (lifierentes generos; 
e finalmente A construcção ou apropriação de  uma casa 
para paços do concelho. 

5 iiiiico. Estas obras serão Peitas debaixo da superior 
approvaç90 e inspecção do governo geral da provincia, e 
dirigidas pelos seus engenheiros, ou por outros especiaes 
como for conveniente. 

Art. 6." E a commissão de que trata o artigo 4." au- 
ctorisada a tomar por emprestimo, ate ao juro de  8 por 
cento ao anno, as sommas necessarias para o mais prom- 
pto acabamento das obras, hypothecando para pagamento 
do capital e jiiros o rendimento do imposto de  que trata 
o artigo I .O, ficando as outras condições da emprestimo 
deperidentes de  approvaqão do conselho do governo e 
confirmação regia. 

Art. 7 . O  A coinmiss5o publicard no Uolelim oflcial, 
todos os trimestres, uma conta da receita proveniente 
d'este imposto, da despeza das obras e do estado do co- 
fre. 

Art. 8.Yonsidera-se revogada na parte respecliva a 
portaria do governo geral de  30 de agosto de ,1857, e ser4 
reqiierida ao governo a revogacão do aiatino i.", titulo 5.' 
do decreto de 8 de setembro de  1835, pelo qual t: creado 
i i n ~  imposto com applicação ao pagarriento de  ordenados e 
jornaes da companhia dos trabalhos braçnrs, e conserva- 
ç%o do guindaste, carril de ferro, tellieiro e caes; o qual 
ficara comprehendido no imposto creado pelo artigo I .O, 

e o pagamenlo d compantiia, a conservac;ãodo actual guin- 
daste e telheiro, ou o c~stabelecimento de outros novos, 
ficará a cargo do cofre do novo iml:osio. 

Depois da leitura, o sr. presidente, que! ja no seu dis- 



curso tinha feito sobresair a importancia e magnitude do 
assiimpto, convitlou a assemblka a discuti-lo. 

Pediu a palavra o sis. ailmioistrador da alfandega; e fa- 
zendo ver qrit2 o rdificio d'aquella casa fiscal esta muito 
longe de  satii.tazcr as riecessidadcs do ser\iço, e quanto e 
urgente construir uma boa alfaiidrpa, propoz que fosse 
esse ediíicio comprehendido na lisia d ~ s  obras a fazer, 
proposta que Bcou para ser disctiiida com o artigo 6.' do 
projecto. 

Em seguida tevt! a palavra o sr. thesoureiro da camara, 
que declarou que esta aceitava o projecto, vistoque n'elle 
se providenciara sobre a construc~ão das obras munici- 
p:ies, e se  lhe assegurava os meios de occorrer ds suas 
outra. tleq~ezas. 

O Sr. Germario Pereira do Valle, que fallou depois, 
cmittiu a opinião de  que a camara, sendo dispensada das 
obras municipaes, como pelo projecto, poderia dispensar 
a subven~áo  que este lhe arbitra; no que sendo contrariado 
pelos senhores governador geral e presidente da camara, 
susteritnu que a poderia pelo menos dispensar, concluido 
que fosse o cemiterio, ao qiie o presidente disse que tal- 
vez. E fico11 accoi dado, que a camara receberia a somma 
que lhe approvasse o conssllio de  districto no respectivo 
orcamento. 

Não havendo mais quem pedisse a palavra, foi posto a 
\.otos o projecto na generalidade, e foi iinar!imemente ap- 
provado. 

Passou-se á~discussio na especialidade, e foram appro- 
rados sem discussão os artigos 1 .O, "2.0 3 . O  e 4." 

Com o artigo 5." entrou em clisciissão a proposta do se- 
nhor administrador da alfandega. Toda a discussão versou 
sobre a propnsta, fallando a favor o seu auctor, e os senho- 
res Germano Pereira do Valle, secretario geral, e presi- 
dente da relação, dizendo o sr. governador geral, depois 
d'expor a corivenieric,ia da obra, que a aceitava, embora a 
obra não fosse municipal; e fallando contra os s c n h o r ~ s  
Rosa Freire, e escrivão deputado. A discuss20 fundava-se 
em que o projecto tinha por tini as obras municipaes, P 

que aqurlla o não era, pelo lado dos que combatiam a pro- 
posta; e pelo lado dos que a sucteiitavam, allegou-se que 
do imposto creado na proposta só era paga uma quarili- 
dade infinitamente pequena pela população de  Loanda, e 



que portarito nãoera justo que esle inunrcipio o usuft uissc- 
todo; alem de  que o commercio de Loanda era o primeiro 
a lucrar em que cliiarito arites houvesse uma nova alfari- 
dega, e que sij assim a poderia ter brevemerite, visto o 
estado das financiis da provincia. 

Posto a votos o artigo foi approvado unanimemente. 
Posta a votaçZo a proposta foi approvada por 31 votos 
contra 22. 

Em seguida o sr .  Urbano Juoior propoz que entre as 
obras a construir se incluisse a cadeia, cuja necessidade 
mostrou ; e ~onc~ordando-se em que a cadeia e obra muni- 
cipal, dizendo o sr. governador geral que era sua mente 
qiie no edificio dos paços do concellio se  incluisse a cadeia, 
ficou decidido que na lista das obras a construir se men- 
cionasse esse estabelecimento. 

Sobre o artigo 6 . O  houve discu:saoa respeito do maxirno 
do juro, vindo por fim a decidir-se por grande maioria, 
que se não estabelecesse esse maxirno, e se  estatuisse, 
contrahir o ernprestimo com o maior favor que fosse pos- 
sivel obter no juro, e, jA se sa l~e ,  com approvaçáo do con- 
seltio do governo e do governo da rnetropole. 

Os artigos 7." e 8.' foram approvados sem discussão. 
Depois d'isto suscitou-se a iluestfio da (lata em que 

deveria vigorar a medida de que trata o projecto, fazendo 
ver algiins dos membros da assembléa, que os interesses 
do commercio exigiam que não fosse posta em vigor irn- 
mediatamente. Houve sobre isto alguma discussJo e alguns 
alvitres (o sr. Magalhaes e Silva disse que era um sacrifi- 
cio ao interesse publico, e que comecasse já), terminari- 
do-se pela approvay30 de  uma proposta do sr. Oliveira 
Machado para que a medida comecasse a vigorar no 1 .O de 
julho proximo futuro. 

Por ullimo assiynaiido lodos os ci(1adãos ~)reserites o 
autographo da relaçgo que se segue, o sr. presidelite eri- 
cerrou a sessio seritlo 9 horas (Ia noite. 

Do qiie eii, Jose Barbosa Leão, secretario geral lavrei a 
presente acta qiie subscrevo.=.lose! Borbosa Leão.=Se- 
bastião Lopes d e  Calheiros e iMenezes=Luiz Jose Men- 
des Affonso=Marceltino Antonio Norberto Rlidzke'=L)a- 
rniiio Antonio Pereira Pinto=Antonio Lopes da Silva= 
Mgnucl Rodriglles Cal-nzelino. 

Conselho do gozlcr?zo. -Sehaslião Lopes de  Calheiros 



e Menezes, Luiz Jose Mendes Affonso, Marcellino Antonio 
Norherto Riidzki, Damião Antonio Pereira Pinto, Antoriio 
Lopcs da Silva, Manuel Rodrigues Carmelino e Jose Bar- 
bosa Leão. 

Camara mltnicipa1.-Manuel Antonio Jorge de  Carva- 
lho e Sousa, Manuel Antonio de MagalhSes e Silva, Mau- 
ricio Jose Soares e Francisco Jose das Neves. 

Cidadáos.-Carlos Botelho de  V~rsconcellos, Manuel 
de  Jesus Neves, José Anlonio Pereira Brandão, Jose da 
Costa Torres, Joaquim Eiigenio Ferreira, Antoriio Ignacio 
da Silva, Francisco Barbosa Rodrigues, Matheus Alexan- 
dre Gueiillette, Antonio Jose Coelho Villela, Francisco 
Josi! de Almeida, Eusebio de Agatão Fayard, José Joaquim 
d e  Castro Leite, Remigio Lriiz dos Santos, Francisco Ro- 
drigcies de  Castro, Luia Antonio tle Figrieiredo, Andre da 
Silva Marques Braga, Jose Maria da Silva, José Custodio 
d e  Carvalho Basto, Joaquim Maria de Azevedo Franco, 
Jose Rernardo da Silva, Manriel do Nascimento e Oliveira, 
Bernardo Vieira Dias, Domingos da Silva, João Childerico 
de  Carvalho e Moura, Joaquim Manuel Escorcio, Jose Ma- 
ria de  Bulhões Maldoiiado, Antonio Urbano Pereira d e  
Castro, Jose Maria do Prado, Luiz Antonio de  Oliveira 
Machado, Jose Maria d c  Freitas, Aiigiisto Guedes Couti- 
nlio Garrido, Dr. Faustino Jose Cabral, Antonio Urbano 
Monteiro de Castro, Germano Pereira do Valle, Feliciano 
da Silva Oliveira, Antonio Rodrigues Neves, Alberto Schut, 
Adrião .lccacio de Oliveira Carvalho, Francisco Aíilonio 
Flores, Augiisto Garrido, Manuel da Rosa Freire, Joáo 
.Tacinto Tavares, Jose Maria de Castro, José Lourenço Mar- 
ques, Francisco Mendes Barata, Bernardino Jose das Ne- 
ves e Francisco Silvestre do Rego. 

O governador geral da provincia d e  Angola e suas de- 
pendencias, em conselho do governo, determina o se- 
guinte : 

Tendo-se achado reunidos e presentes a camara rnuni- 
cipal de  Loanda e os principaes proprietarios,, negociantes 
e funccionarios publicos residentes n'esta cidade, com o 
fim de discutirem e serem ouvidos: 

i." Sobre os meios de  dar vida e movimento a esta 



importante cidade de  Loanda, e garantias de saude aos 
seus habitantes, e de  arrebata-la a invasão das areias acar- 
retadas pelas aguas pluviaes, e provenientes do desmoro- 
namerito da montanha sobre a qual se acha ediíicada uma 
parte da mesma cidade, amealada de ruina por tal motivo; 
as quaes eritulham o porto, que ainda não ha muitos an- 
nos offerecia commodo ancoradouro defronte e proximo 
h al faridega; 
2." Sobre a maneira de  reediíicar editicios completa- 

mente arruitiados, ou muito ameasados, e edificar oiiiros 
d e  primeira necessidade. 

3.@Sobre os  meios de  arborisar e calçar as ruas e pra- 
ças da cidade, de  incommodo piso de  areias soltas que, ou 
invadem os predios, ou entulham o porto; 

4." Sobre o muito importante obra de  construcc;ão de  
uni caes na frente da cidade e ainda fbra d'ella; obra in- 
disperisavel para o serviço do mar, e que muito concor- 
rer5 para o meltioramento do porto e salubridade publica. 
f;izendo dcsapparecer tvrrenos de exhalacões pestilen- 
ciaes, e outros, onde apesar dos esforços da policia se 
depositam malerins prejudiciaes i saude publica e inzom- 
modas aos habitantes. 

5.' E finalmente sobre o importantissimo assumpto do 
abastecimento de agua a uma 130 numerosa população; de  
desembaraçar o centro da cidade de todas as cubatas im- 
proprias de  figurar n'ella e prejudiciaes 5 sua salubridade; 
e bem assim de cuidar de muitas outras obras de  menor 
vulto mas de grande interesse e utilidade piiblica; 

Attentlendo 5s muitas e ponderosas rasóes, então ex- 
pendidas sobre tão imporiarites assumptns, ao voto una- 
nime do conselho do governo, da camara municipal d e  
Loanda e de  quasi todos os negociantes d'esta cidade, 
proprietarios e funccionarios; hei por conveniente esta- 
tuir o seguinte : 

Artigo I .O O imposto muriicipal sobre a cêra, c o que 
sobre os liquidos se cobra na alfandega de  Loanda, ambos 
creados por portaria do governo geral, em conselho, de  
30 de agosto de 1887, serão substituidos por um imposto 
unico e especial d e  3 por cento nd calorem, sobre todos 
os o b j e c t ~ s  importados pela alfandega de  Loanda ou por 
ella exportados. 

3 unico. Estc imposto ser5 applicado a obras publicas 



ria cidade de Cijantla; e (lurara em quanto n$o estiverem 
feitas as obras de que trata o artigo 5.' da presente por- 
taria, e pagas quaesquer cliiantias a que o referido imposto 
esteja obrigado pelo emprestirno aubtorisado no artigo 6 . O  

-4rt. 2.' O imposto de que trata o artigo antecedente, 
ser4 cobrado ria alfandega, escripturado separadamente 
dc  todos os outros impostos, e arrecadado em um cofre 
especial de tres chaves, uma das quaes tera o escrivão da 
junta de  fazenda publica, outra um dos membros desi- 
gnado pela camara muriicipal e por ella nomeado para fa- 
zer parte da commissZo de que trata o artigo 4.", e oiitra 
iim dos membros da mesmii commiss5o d'entre os rio- 
meados pelo corpo do conimercio, e lambem pelo corpo 
do commercio desigriado. 

Cj unico. No dia 1." de cada mez o administrador da 
alfandega remettera, a commissáo abaixo mencionada, a 
importancia do imposto cobrado no mrz antecedente, 
acompanl~ada de uma ccrtidao da sua importancia para 
documento da escripiuração tla receita. 

Art. 3.O Do produçto d'este imposto cera pago i camara 
municipal de  Loarida, em preslaçóes rnensaes, o equiva- 
lente do rendimento que deixa de perceber, tendo-se e m  
attenção a despeza com edificios e obras publicas que 
passa a ser paga pelo cofre do imposto de 3 por cento aid 
oalorern, na conforniidade do artigo 3.' § uriico, a qual 
deve ser deduzida. 

A I  t. 4.O O prodiiclo tlo imposto serA administrado por 
uma commissão, de que sera presidelite, com voto d e  
ili~alidade, o escrivso da junta da fazenda, e menibros o 
procui ador da coroa e fazenda, dois vereadores da camara 
municipal de  Loanda por ella nomeados, e dois negocian- 
tes ou proprietarios nomeados pelo corpo do commercio. 

,4rt. 3." O rendimento do mesmo imposto se r i  exclusi- 
vamente applicndo a reparação e engrandecimento da alfan- 
depa ; ao abastecimento de agua a cidade de  Loanda ; a con- 
striicçlo de  um caes longitudinal na frente da cidadee praias 
contiguas; a desentulhar, arborisar e calçar as ruas e pra- 
ças publicas, ecanalisar as agiJas pluviaes; ao revestimento 
e sustentaç$odas barreiras que se desmoronam das erninen- 
cias, onde assenta a cidade alta; a remoção das cubatas, e 
priricipalmente das do sitio denominado dos coqueiros; a 
mristrucq50 de  dois mercados, um para venda de peixe, 



outro para differen tes generos ; e fiiialmente construc- 
çáo ou apropriação de  uma casa para cadeia e paços do 
concelho. 

$ unico. Eslas obras scrão feitas debaixo da superior 
appi,ovaçCio e inspecçao do governo geral da provincia, e 
dirigidas pelos seus engenheiros, oii por o u ~ r o s  especiaes, 
como for conveniente. 

Art. 6." É a commissão, de  que trata o ai.ligo h.", âu- 
ctorisada a tomar por emprestimo, com o juro iriais favo- 
ravel que possa obter, as sommas necessarias p:ira o mais 
prompto acabarnenlo das obras, Iiypothecan(lo para paga- 
mento do capital e juros o rendimento do imposto de  que 
trata o artigo I.", ficando todas as condiçi3es do empres- 
tinio dependentes da approvação do consellio do governo 
e confirmação regia. 

Art. 7." A conimissão publicara no Boletim oficial, lo- 
dos os trimestres, uma conta da receita proveniented'este 
imposto. da despem das obras e do estado do cofre. 

Art. 8." Considera-se revogada na parte respectiva a 
portaria do governo geral de 30 de agosto de  4857, e sera 
requerida ao governo a revogaçáo do artigo 7.; titulo 5.O 
da decreto de 8 de setembro de 1855, pelo qual ecreado 
iim imposto com applicaçio ao pagamento de  ordenados e 
jornaes da companhia dos trabalhos braçaes e conservação 
do guindaste. carril de ferro, telheiro e caes; o qual ficara 
comprehendido no imposto creado pelo artigo 1 .O,  e o pa- 
gamento 6 companhia, a conservação do actual guindaste 
e telheiro, ou o estabelecimento de  outros novos, ficara a 
cargo do cofre do novo iuiposto. 

Art. 9." O imposto creado pelo artigo 4.O começarA a 
ser cobrado no 1." de jullio do correrite anno de  1864. 

As arictoridades e mais pessoas, a qucm o conheci- 
mento tl'esta competir, assim o tenham entendido e cum- 
pram. 

Palacio do governo em Loanda, 5 de abril de 1861.= 
Sebastião Lopes de Calheiros e Menezes, governador geral. 

Tendo o governador geral da provincia de  Angola, em 
portaria de  5 d e  abril ultimo, estabelecido o imposto d e  



3 por cento ad valorem sobre todos os objectos impor- 
tados pela alfandrga de Loanda, ou por ella exportados, 
com applicação a obras publicas de reconhecida urgencia 
n'aquella cidade, substituindo por este modo o antigo im- 
posto municipal sobre a cêra e liquidos que se  pagava em 
virlude da portaria do governo geral da mesma provincia 
de 30 de agosto d e  1847 ; 

Allenderido ;i grande utilidade do fim para que e des- 
tinado o producto do novo imposto, e a que, se  elle fosse 
limitado aos objectos importados na alfandega de Loanda, 
ou d'ella exportados, poderia, com prejuizo grave do 
cornmercio da referida cidade, dest iar-se para outros 
pontos da provincia a navegação que ali amue;  

Attendendo a que seria inconveniente sobrecarregar 
igualmente com tini direito de 3 por cento ad z.alorem 
a exportacão da provincia, e principalmente desfavorecer, 
pela imposição de um novo onus sobre o cafe e o algodão, 
a cultura d'estes generos, que o meu governo tanto se 
empenha em promover e animar; e injusto quc a aguar- 
dente estrangeira ficasse beneficiada quando os outros ar- 
tigos de importancia soffrem um augmento d e  imposto, o 
que  aconteceria se este fosse alliviado do pagamento dos 
antigos direitos miinicipaes ; 

E considerando, finalmente, que não só o conselho do 
governo, mas a camara municipal e um grande numero 
dos principaes habitantes da cidade de Loanda, que o 
sobredito governador geral convocara para interporem a 
sua opinião sobre a creação do novo imposto especial, fo- 
ram unanimes em o approvarem ; e que e urgente tomar 
uma resolução sobre tão importante assumpto : hei por 
bem, conformando-me com a consulta do conselho ultra- 
marino de  2 de jullio prosimo passado, tendo ouvido o 
conselho d e  ministros, e usando da faculdade conferida 
pelo 5 2." do artigo 45.' do acto addicional a carta consti- 
tucional da monarchia, decrrtar o seguinte : 

Artigo I .O É estabelecido um imposto cspecial d e  3 por 
cento ad valorem sobre todos os objectos importados nas 
alfaridegas de  Loanda, Benguella e Mossamedes; e d e  
I por cento tambem nd vulore~n sobre todos os que forem 
exportados pelas ditas alfandegas. 

Na alfandega do Ambriz pagar-se-ha similhantemente 
iim imposto especial de  I { / t  por cento ad valorem pelos 



objectos importados na mesma alfandega, e de  por cento 
ad e.alor$m pelos que d'ella forem exportados. 

8 1." E isenta de  imposto estabelecido por este artigo 
a exportaçao de  cafi! e algodão por qualquer das ditas ai- 
fandegas. 

$ 2." O referido imposto durari  em quanto não esti- 
verem concluidas as obras mencionadas no $ 1 .O do ar-  
tigo 6." do presente decreto, e pagas quaesquer quantias 
a que esteja obrigado o seu producto pelos emprestimos 
auctorisados no artigo 8 . O  

Art. 2." Ficam abolidos os impostos mrinicipaes sobre 
os liquidos e sobre a cêra que se cobravam na cidade d e  
Loanda, por effeito da portaria do governador geral de  
Angola em conselho de 30 de agosto de 4857, e o que 
foi creado pelo artigo 7.O, tit. 5." clo decreto d e  8 d e  se- 
tembro de  4855 com applicaçáo ao pagamento dos orde- 
nados e jornaes das companhias dos trabalhos braçaes e 
conservação do guindaste, carril de  ferro, telheiro e caes 
da alfandega da mesma cidade; e bem assim qualquer 
imposto municipal que tambem se pague na cidade d e  
Benguella, na villa de Mossamedcs e na povoação do Am- 
briz pela cêra e pelos liquidos. 

$ unicu. Exceptua-se da disposição d'este artigo o ini- 
posto municipal sobre a agiiardeiite estrangeira, o qual 
fica subsistindo. 

Art. 3.O Em Loanda se r i  o novo imposto recebido na 
alfandega, escripturado separadamente de lodos os outros 
impostos, e arrecadado em iim cofre cspecial de tres rha- 
ves, uma das quaes terá o escrivso deputado da junta da 
fazenda publica, outra um dos vereadores nomeados para 
fazerem parte da commissão d e  que trata o artigo S.", e 
que a camara municipal designar, e a outra um dos mem- 
bros da mesma commiss30 d'entre os nomeados pelo corpo 
do commercio e tambem pelo corpo do commercio desi- 
gnado. 

E m  Bengriella, Mossamedes e Ambriz se r i  o inesmo 
imposto recebido na resp~ctiva alfandega, e arrecadado 
como os demais direitos, mas com a escripturaç~o sepa- 
rada, pela delegaçao de  fazenda do districto. 

$j unico. No dia primeiro de  cada mez o administrador 
da alfandega de Loanda remetlerd a sobredita commissáo 
o producto do imposto cobrado no mez antecedente, acom- 



panh:ido de uma certidão da soa irnpoi81aiicia para docu- 
rneiito de escripiuraç30 da receita, e as alludidas delega- 
(:úr:s i l ~  fazenda farão tambem em cada mez, na primeira 
occasifio oppoi turia, igual remessa clo producto do imposto 
no mez antecedente, do mesmo modo acompanhado de  
unia certitlão da sua importancia. 

Art. i.' Pelo protliicto tlo novo imposto se r i  paga men- 
salmerite a cada uma das camaras niunicipaes de  Loanda, 
Beriguella e Mossamedes, iima quantia destinada As suas 
despezas, a qual sera fixada pelo governador geral, em 
coriselho, oiividas previamente as mesmas caniaras. 

No arbitramorito d'esta quantia ter-se-ha attenção ao 
rendimenlo que 3s ditas camaras proviesse dos impostos 
abolidos e 4s riecrssidattes do niunicipio, bem como á des- 
peza com os ediíicios e obras piiblicas que, ria conformi- 
dade do artigo 6.", passa a estar a cargo do cofre do novo 
imposto. 

Art. 5 . O  As sommas que se arrecadarem provenientes 
do imposto creado por este decreto, ser30 administradas 
por uma commissão, de que sera presidente com voto de  
qualidade o escri\.ão deputado da junta da fazenda, e mem- 
bros o delegado do procurador da coroa e fazenda na co- 
marca d e  Loanda, dois vereadores da camara municipal 
d'esta cidade, nomeados pela mesma camara, e dois ne- 
gociantes ou proprietarios riomeados pelo corpo do com- 
mercio. 

Art. 6.O O producto do novo imposto, ou dos capitaes 
que sobre eile se  levantarem, sera excliisiramente appli- 
cado, metade i abertura de vias de commiinicaçào, seu 
nielhoramenio e conservaç20 rios respeçlivos districtos; 
e a outra metade a diversas obras publicas e municipaes 
na cidade de Loanda e nos outros districtos, ao pagamento 
dos ordenados e jornaes d:i corripanhia d e  trabalhos bra- 
çaes da alfandega d'aquella cidade, e conservaçào do seu 
actual guindaste, carril de  ferro e teltieiro, ou estabeleci- 
mento de  outros novos, e as prestações mensaes que fo- 
rem arbitradas i s  camaras municipaes na conformidade 
(10 artigo 5." 

$ 4." As obras na cidade de Loanda serão: a reparação 
ou construcção do tiospital militar; a reparação da alfan- 
dega e seu engrandecimento; o abastecimento de  agua 
para a cidade; a coristr-iicçáo de um caes longitudinal ria 



frente d'ella e praias contiguas ; o desentulho, arborisação 
c calçamerilo das ruas e pratas: a canalisação das aguas 
pluviaes; o revestimento e sustentaçáo das barreiras que 
se desmoronam das eminencias onde assenta ;i cidade alta : 
a remnçáo das cubatas, principalmente das do sitio deno- 
minado Coquekos; a construcção de dois mercados, um 
para a venda d e  peixe e o outro para a de  diversc~s gone- 
ros; e a construcção ou apropriação de  uma casa para ca- 
deia e paços do concelho. 

$ 2.' As obras na cidade de  Benguella, na villa de  Mos- 
samedes e na povoaç50 do Ambriz, seráo designadas pelo 
goverriador geral em cnnsellio, preferindo as que imme- 
diatamente interessarem a salutridade do paiz e a com- 
modidade dos tiabilantes. 

As carnaras municipaes dt: Benguella e Mossamedes se- 
rão ouvidas previameiite sobre a desigiiaç30 das respecti- 
vas obras. 

Art. 7 . q ~  obras relativas a vias de communieação, e 
as demais mericionadas no artig! antecedente, serão feitas 
por ordem e debaixo da siiperior approvaçfio e inspecção 
do governo geral da provincia, e dirigidas pelos seus 
engeiitieiros, oii por oiilros especiaes, como for corive- 
niente. 

Art. 8." E auctorisada a commissão designada no arti- 
go 5.'' i] tomar por eniprestimo, com o juro mais favoravel 
que possa obter, as somnias necessarias para o mais prom- 
pto acabamento das obras que lhe incumbe prover, hypo- 
tliecaiido para o pagamento docapilal e juros o rendimento 
tlo imposto que e encarregada de administrar; ficarido to- 
das as condições dos emprestimos dependentes da appro- 
vaçao rlo governador geral em conselho, e confirmação 
regia. 

Art. 9." A sobrediia conimissáo pulilicari no Bolelirn 
oficial, todos os trimestres, uma conta assim da receita 
provenientcl do riovo imposto, como da despem das obras 
e do est:idn do cofre. 

Art. 1 0 . ~ 2  derogada na parte respectiva a portaria do 
governador geral da provincia de Angola, em conselho, de 
30 de agosto de 18/17, c revogado o artigo 7.", tit. 5 . V o  
decrelo di: 8 de seleml~ro de 1855 e mais legislação em 
contrario. 

O ministro e secretario d'estado dos negocios da mari- 



nha e ultramar, assim o tenha entendido e faça executar. 
Paço de Belem, em 48 d e  dezembro de  1861.=R~1.= 
Carlos Bento da Siloa. 

N." 37 

O governador geral da provincia de Angola e suas de- 
pendencias determina o seguinte : 

Devendo na alfa~idega de Loanda, a contar do 1." d e  
julho proximo futuro, cobrar-se o imposto de 3 por cento 
ad valorem creado pela portaria n.O 45 de  5 de abril: hei 
por conveniente determinar que essa cobranqa, emquanto 
não for definitivamerite regulada, se  faça na conformidade 
dos artigos 6.Oe 7." do decreto de 6 de  outubro de  1856, 
que eslabeleceu a alfandega do Ambriz e regrilou o paga- 
mento dos direitos na mesma alfandega, o qual se acha 
publicado no supplemeiito ao n . 3 9 3  do Boletim oficial 
de 12 de fevereiro de  1857. 

ds auctoridades e mais pessoas, a quem o conheci- 
mento d'esta competir, assim o tenham entendido e cum- 
pram. 

Palacio do governo em Loanda, 28 de  junho de  1861. 
=Sebastião Lopes de Calheiros r! Menezes, governador 
geral. 

Manda Sua Magestade El-Rei, pela secretaria d'estado 
dos negocios da marinha e ultramar, participar ao gover- 
nador geral da provincia de Angola, e m  declaração ao ar- 
tigo 1 ." do dt~creto com força de lei de  1 8  d e  dezembro 
ultimo, que estabelece um imposto especial de  3 por cento 
ad valorem sobre todos os objec'tos importados nas alfan- 
degas de Loarida, Bengiiella e Mossamecles, e de  1 por 
cento sobre todos aquelles exportados pelas ditas alfande- 
gas; que estes impostos se  entendem unicamente quanto 
aos objectos importados na provincia, e exporiados para 
fóra d'ella, e náo quanto aquelles que dizem respeito ao 
commercio de cabotagem. 

Paço, em 31 de janeiro de 1862.=Carlos Bento da 
Silt~o. 



N." 39 

O governador geral da proviricia de Angola e suas de- 
pendencias determina o seguinte: 

Tendo mandado organisar e desenhar um projecto para 
restabelecimento e engrandecimento da alfandega de Loan- 
da, annexando-lhe com novas coiistruçções o aritigo edi- 
ficio arruinado, e denominado do Trem, que fica fazendo 
parte da mesma alfandega: hei por conveniente approvar o 
supracitado projecto, como primeira parte da obra a que 
tem de proceder-se, e o respectivo orçamento na impor- + 
tancia de 14:945#206 reis, que se acha assignado pelo en- 
carregado das obras publicas n'esta provincia. 

Outrosim hei por conveniente determinar que a obra se 
execute pelo rendimento do imposto de 3 por cento ad 
valorem, em conformidade com a portaria n.O 51 de 5 de 
abril ultimo. 

As auctoridades e mais pessoas, a quem o conhecimento 
d'esta competir, assim o tenham entendido e cumpram. 

Palacio do governo em Loitnda, 27 de julho de 1861. 
=Sebastião Lopes de Calheiros e Menezes, governador 
geral. 

N." 40 

O governador geral da proviiicia de Angola e suas de- 
peridencias determina o seguinte: 

h propagaçáo e conservação da palmeira e uma das 
culturas mais importantes n'esta provincia, e a mais facil 
emquanto não são promulgadas leis e regulamentos ade- 
quados As necessidades e estado selvagem da maior parte 
do seu vasto territorio, com o fim de o povoar e fixar rio 
paiz um povo qriasi nomade, sem riecessidade'e sem pre- 
cisos Iiabitos de trabalho, e de animar o esforço e garan- 
tir csse trabalho aos indigenas laboriosos e aos europeus 
n'esta regiáo impropria em geral A sua conservação e bem 
estar. 

Sendo pois facil n propagação das palmeiras, o paiz 
póde ser promptamerite povoado tl'ellas, se as auctorida- 
des admiriistrativas sc: cmpenharcm coni zelo e activi- 
dade na sua plantação e na conservaçáo das existenles. 



Ern curto praso de tempo muitos milhares de pipas de  
oleo e outros productos podem ser tiradas da palmeira, 
(3 os portos da proviiicia ser20 frequentados por grande 
numero tle navios nacionaes e estrangeiros em procura 
d'este valioso genero, que no estado actual das cousas 
S apenas tomado em poucos, e como carregamento sub- 
sidiario. 

Em vista pois d'estas rasões e de  oiitros motivos que 
facilmerite occorrem, hei por conveniente ordenar o se- 
guinte : 

1 ." Fica prohibido de ora em diante o córte de palmei- 
ras adultas e produzindo, por qualquer motivo que seja, 
especialmente com o firii de colher o liquido denominado 
maluvo. 

2.. Qiiando, com o fim de  rarear as palmeiras para qiie 
melhor produzam, ou por jA n3o produzirem, for preciso 
derribar algiimas, aquelle que assiili houver de  proceder 
dara parte no commandante da respectiva divisão, o qual, 
auctorisado pelo chefe do concelho, fiscalisard ou inan- 
dar& sob siia responsabilidade, fiscalisar a operaçáo, fi- 
caiido bem entendido que, no primeiro caso, náo deve 
Iiarer enlre as arvores reslan les, quanto possivel, espaqo 
maior rle 40 palmos, e no segundo serão as arvores ve- 
lhas substituidas por novas plaiitas. 

As palmeiras que forem inutilisadas serão arrancadas 
ou cortadas por fbrma que não possam produzir o ma- 
luvo. 

3." Procedcr-se-lia em todos os concelhos d'esta pro- 
vincia, e em todos os terrenos adequados, i plantaçao de  
palmeiras de  dendem; os chefes as faráo plantar em ter- 
renos publicos, e que nos particulares sejani planladas 
por seus donos, e ordenarão aos sobas a plantação da 
porção que possa sê-lo nas respectivas circiirnscripyócs, 
farão vigiar pela consei.vação e tratamento das arvores, e 
teriio igualmente cuidado na sua sementeira, de sorte que 
nunca faltem plantas para povoar de palmeiras vastas ex- 
tensões onde prosl)ei ;im. 

4 . O  00s chefes dos conc:elhos enviafio todos os annos 
no mez dc jarieiro, i secretaria geral, oiide se mrrespori- 
dem com esta direcllamerite, e aos governadores dos dis- 
trictos, oritlc se niio correspondem, para estes enviarem 
;soe-relaria um mappa oii riotici;~ tio numero de  palmei- 



r:is eiisteiltes, dos terrenos adequados i sua cullura, da 
quantidade provavel que lidrnitlem, e dos meios que ti- 
vei em empregado e se clispiiem a empregar para levar a 
effeilo o que fica rletcrmiriado, e alem d'isto esporão 
sempre nos seus relatorios ortliiiarios o que  houver occor- 
rido. 

As aiictoridades e mais possoas, a quem o conhecimento 
tl'csta cornpclir, assim o lcnliam eiitenrlido e cumpram. 

i'aliicio do goveriio eni Loaiida, I6 de outubro d e  1861. 
-S~Bastiáo L o p ~ s  de Calheiros e Menetes, governador 

geral. 

N." 4 J 

O governador geral da l)ro~iiicia de  Angola e suas de- 
purideticias cleteriniria o scguiiitc: 

Praticarido-se crn geral ii'esta proviricia, e com espe- 
cialidade iios coiiceltiris dn ti-oriteii.a interior, o prejudi- 
cialissirno abuso de Iarifar fogo ao mato sem necessidade 
riem pi,oveito algum, apenas com o futil prelexto de  apa- 
riliar algi~ma cac,a, e muitas vezes por habito, sem esse 
mesmo prete\to, a ponto de  apresentar o paiz o aspe- 
cto dii mais Instimosa devastaçiÍo, queimado todo o arvo- 
rctlo e povo:i(;Cirh inteiras, e destruido o desenvolvimerito 
deriovas;ii vore.~ : seiido demais essas queimas prejudic.ines 
ti creaçao da  caca, que em parte t: aniquilada pelas cliarri- 
mas, sem que se possa allegar que afugentem e desiruam 
as feras, tiao vulgares na maior parte dos concelhos da 
proviricin; Iiei por conveniente determinar o seguinte: 

I .O É espressameiite prohibido eni toda a proviiicia de  
Angola lancar fogo n o  mato sob as penas comiriiriadas pela 
lei vigente aos inc~endiarios. 

e: Quaniio, para fins de cullura, for preciso queimar 
mato ou çapini, nynca a queima podeii  ser feila em ter- 
reno com arvores, ou por forma q i i ~  eslas sejam damrii- 
ficlidas, ficando os que em contrario Iioiiverem pi-ncedi- 
do, sujeitos As penas do artigo antecedeiile, e rcspoiisnvcis 
pelo prejuizo que cansarem e pelas arvores que liouverem 
queimado. 
:L0 Nunca, em caso de  queirna niaior, se  poderA pro- 

ceder sem previa licença dos clieies ou dos commaiidan- 
tes das respect i~as  divisões, competentemente auctorisa- 
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dos, os quaes ficam responsaveis e obrigados a dar conta 
aos cliefes. 

4." As auctc~riciades ernprrearão todo o cuidado no 
cumprimento do que fiva dclierminado, e usarão dos 
meios que jiilgarem mais adcqiiadns para impedir as 
contrasencT,es, procederido a incluerito para descobrir os 
contraveritnres: e biirn assim os governadores de distri- 
clos e chefes da140 parte em seus relatorios das occor- 
rencias haviilas, e tlti maneira como foi ccimprido o que  
acima se  aclia disposto. 

As aiicioridadeu ( I  mais pessoas a quem oconherimento 
tl'esta competir, assim o tenham entendido e cumpram. 

Pa1;icio do govei rio em I,Oanda, 16 de outubro de  4861. 
- -Sebnsticto 1,iy~s d~ (:olh~iros e Menezes, governador 
geral. 

O goverriador gwal visitou Mossamedes em fevereiro 
tle 1861, Iogoqiie tomou posse do goveriio da proviiicia; 
e impressinnado pela pequena Area de  terrenos cultiva- 
veis nas ~rouiinidades da villa, e pela notavel aridez dos 
restarites, tratou de  iridagar se havcria terras prodiicti- 
vas mais proximas do que na Huilla, onde se pot l~sse  
es1:il)elecei. culiiira de  generos coloniaes. Obteve varias 
inform;iqóes, e eriire estas sobresairam as dos terrenos 
de  C:ipari~ombe, aprrsciitadas por differenles pessoas, e 
c~sprcialmente pelo governador do districto, o tenente co- 
ronel Antonio Joaquim d e  Castro, que voltando de  uma 
viageni ai lliiilla, em companhia dos negociantes e agri- 
cultores Leite, Fraiiro e Roxo, entraram nas trrras de Ca- 
pangomhe, que acliarain tle notavel amenidade e vege- 
tação, e apropriadas a promettedora cultura. 

Passados dias, foi o governador visitar a fazenda dos 
Cavalleisos, distante da villa uma legua, e pertencente ao 
agricultor Bernartlino Freire de Figueiredo, e ahi se re- 
novou a disi.ussão sobre o mesmo assumpto em presença 
dos priilcipaes habitantes de Mossaniedes, entre os quaes 
se achava o maios cullivador de  algodáo, João Duarte de  
Alineida. 

Ninguem ainda conheciii hrm as terias de  Cnpangom- 
br, nem se imaginava qiic ;I superficie adequada A cul- 



lura fosse tão grande, como tlepois se encontrou; [ião 
obstanie serem alguiis de  opinião que os vailes e terras 
aproveitaveis se estendiam a graride distancia para o lado 
de  Qiiilengues. 

Depois cl'esta reunião, o ciilti\arlor d c  carina, Jose Joa- 
quim d;t Cost:), offereceu uns apnritameiitos qiie o gover- 
nador lhe pediu, e que ahaiuo sao lranscriptos. 

Em vista pais d'estas inforin;ições, r~so lveu  o goveib- 
liador geral a exploração tlas torras tie Caparigombe, r 
re,nressaiido a Lnanda mandoii organisar urria exptldi~áo 
e çolonia composta tle 100 indivitliios approximadamente, 
cluc partirarn de Loaritla rio mes de m:iio de 1864, ac:om- 
panhatlos pelo teririite coronel Jazo Jacirito Tavarcs. 

Esla coloriia saiu dc Mossamedrs para Capangomhc 
com o mesmo tenilrite coronel, ei~láo governador do dis- 
tricto, e apesar de algrins ernharaços, e cle se Iiaver extra- 
viado, e em parte tlisp~rsado no camiiilio, chegou ao seu 
deslino rio dia 26 de rnaio , e ahi reuniram lodos os indi- 
Wdiios que compiinliam a expedição. 

Assim foi fundada a promettedora coloriia de Capari- 
gomhe, iinlioi-taiite pela si tiiação e maior salubridade nas 
regióes nfrii-arias. Rival da ilha de S. Tbome, que lia po~ico 
lhe foriii~ceii as primeiras plantas de  çafe, Ilie chama o 
govi~rnador dc Mossamedes Ferrianrio da Costa Leal tio 
pcriodo da s t ~  relalorio de 25 de fevereiro de  186,i, pu- 
blicado no Diario de  I3 de juritio, como segue: 

c A  cultura do cafe em Capangombe tem progredido 
em grande escala, e ri50 sO ha a notar a ahiindançia da 
protliicç8o, como lambem a siiperior qualidade do gene- 
ro ;  dentro de  algiins annns Capangombe rivalisara em 
exportaçáo com a ilha tle S. Thome, como j 4  ri\r:ilisori e m  
qualidadc, e ganhou o premio na exposiçáo indiistrial do  
Porto. É t3sta urna ciiltura que deve ser animada, e que 
eu tenho sitlo incansavel ern lhe proporcionar todos os 
meios ao meu alcance. 

« N'esta nova coloriia jQ hoje se acham estabelecidas 19 
propriedades agricolas e 9 moinhos, c a sua popular,áo é 
de (16 brancos, 17 pardos e 5-28 ~ ~ r e t o s ,  serido I i piaelos 
livres, 43 libertos do estado e 669 libertos dos particu- 
lares. D 
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IIELITORIO OFIEIIECIDO A S. EX.:' tt I;OIEIIAADOR C E R \ L  IIA onov l~c i i  UK AKGOLA 
SOBRE A LON\E\ IE\CI . i  UI CILTI I{.\ I ) \  t:\lNI E IAURICO i10 {SSI'CAII 

NO sirio uiisolii\iuo c. i i1 . i \c ;o~n~,  \o iiislnicTo DE ioss~uso~s, 1xi.o br,RicoLroa 
JOSE JOiQI II IIi (.OSTI 

III."O e ex."O ss. - íC) ardente desejo que me domina 
pela prosperidade de Mossamedes, e da patria, :i atten- 
cão tlrie vejo ;igoiti o goserno d o  Sua Magestade [)restar 
a esia rica e basta prorincia, os hoiis desejos de  que 
v. ex." se acha possuido p t h  scu progresso, e, final- 
mente, os contiecirnentos praticos que l)ossuo, resolve- 
ram-me a offerecer a v. ex." a presente exposic,io rela- 
tiva i converiiencia da  culturti d;i canna, e suas \aritngens 
rio bbriro do assucar no silio drnominado Capangombe, 
;i dois dias e meio de biagem, ou distancia d'rsta villa, 
p:wa onde se pOde fazer um:i estrada carreteira em pouco 
tempo e com peqilerio ilispendio, segundo me consia por 
pessoas que ji 16 fiii.ani por caminhos ou trilhns do gen- 
tio em zigiie-zanuc. 

Scildo porbrn imperfeito esle relalorio, v. 1 1 x . ~  dignar- 
se-lia tlesculpar-riie pelos erros, aproveiiandn d'elle a parte 
essencial, c digii:in(lo siJ i:tml~em mantlar tlnr-llie publici- 
dade no I lo le l l l r l  ofliciul da proviiicr~, a fim de  ver se li 
vista das tlcrriaristrac;Õcs tla pi-otliicyão da citnria, tlesperta 
os cal)il;ilistas (10 I'orliigal e compatriolas do Drazil a for- 
rnarem uma roinpanhia para La'l fim com os fundos neces- 
xarios, dos quaes n5o podendo agora calcular rliiaes os 
precisos a empregar para a siiperlicio de terra adiante 
dcsciaipta, pela I~revitlade ila saída do v;ipoib o n ~  qiie v. ex:' 
se  retira d;i proveitosa visita, que a cstc clistiicto se di- 
pnoii effeitiiai*. prorneilo faze-lo o rnais l~revc  po\ii\el, 
para em seguida ser addicionado a este 1r:ibalho 

Curriprc-me tambein declarar a v .  t l ~ . ~ c l u e ,  bcbiiclu iriuito 
Iimiiados os tcrrenos n'este districto, proprios I,ai,a a ~ I I I -  
trira da canoa, só convem pcrtenccr todo o que lia por dis- 
trihiiir, ecom especialidade o dc Capangombc, a uma cnm- 
panliin q i ~ c  tenlin os fiiridos neccssnrios para tirar tl'elle 
todo o proveito tle tudo quanto for proprio para tal lim, 
pois esta [iro\;ido que os terrenos coriccdidos para ;i rul- 
tiirn da canna a 1)r1\soas com poiiibos fundos, s5o 1)i t 1 ~ 3 i ~ , i . ;  



d e ~ e n a s  d e  auiios para passarem de rngenliocas que náo 
tiram resullado, riem miiiias vezes para despezas tle ciis- 
teio, e isto em terreno de meia legria tle comprido e igiial 
porc;5o tle largura, terreno este que póclc dar um griinde 
resultado; e de  mais, cluaiido morre o proprietai-io de 
unia d'estas propriedaües em Africa, morre corri elle a 
propriedade, o que n50 acontece corri uma ~uriipaiiliia. 

Para provar o quc deixo experrdido a v. ex:', rel;i~iva- 
mente i desvaiitagc~ir. das pequenas propriedades (pe- 
quenas por falla de  fundos), em referencia as grandes, ci- 
tarei a v .  C X . ~  i1 proviiicia da naliia, onde em 18% havia 
1:200 engenhns, prodiizindo o total, segundo se  colligiu 
das casas de  ar recada~áo para expoi'taqáo, de  pouco mais 
de 3.OCiO:OOO de nrrobaç, alem do que se coiisumiu, qiir 
6 menos, e o mel qiic ficou, seritlo ta1 producyáo o rcs 
siiltado dos referidos 1 :200 engcrilios, qiic darido-se, ter- 
ino medio, meia legua para cail:~ iim, sáo COO legiiab, 
ao passo que pelo systerna que voii tlr:screver, por mcio 
dos melliorrs apparelhos e furido.; rirc~rssarios, s8o pre- 
cisos sessenta e taritos engenlios vm pouco mais de 
tima legua de corriprido e igual largiirir, sendo pi~clcisris 
vinte e tantas mil pessoas, quarirlo par:] os 1 :?O0 d;i Ba- 
tiia, regulairdo, termo rnedio, a 100 pcSSOiis, s5o pisecisas 
140:OOO. 

Cumpre-me lambem dizcr a v. cx." iluc, (luaritlo tentia 
exito uma tal empreza, deve ser abolida ;r lei da tillieayáo 
de  24 d e  agosto de 1856, e só haver o tributo tle 5 por 
cento depois d e  passatfos dois aiirios de esporia(áo do 
assiicar de  cada eiigerilio que tal cornpaiiIii:i for Icvari- 
tando. 

Ileus guarde ;i v. eu:-Mossanierles, !) de inaryo de 
1861.-Ill.m0 e eu."'" sr. goverriador geral d'esta proviri- 
cia. = Jose Joaquim da Costa, agi'icu l tor. 

PARTE: I 

DA SUPERFICIE b t i  TISHHENO PRECISA I' . \LI. \  111.i DAI>.% I~RODUCÇÃU 
A FIM DE SERVIII 1'All.i l>OiVTO DE I>AII'PII>4, h U c h L  É I:.\LCULADA 

PELO I'EHMO blEll lO, I< H.4S&AIlA K.4 l iSl 'El\Ik:X(>I\  E THRORIA 

Estabeleço uni terrerio corii o curiilli'iirieiito de 60  bra- 
Cas d e  I 0  palmos, cliie rnoltiplicatl;is por igiial lai  gurii, dão 



iiiiia su1,erticie de 3600 braças, que plaiitadas d e  catiua 
crioiila, pol- ser a cliieronvcrii mais, comoexplicareiqiiarido 
tralnr il;i pl:tiit;~çáo, d i o  3:600 cov:is, as qiiaes ~)roduzindo, 
terrrio medio, 50 canriiis, (150 180:000; e pesando cada 
tima II :ii~r:ili?is, (150 720:OOO. que reduzidos a arrobas, 
s30 P2:500 por cada c:uad~.ndo da superficie acirna nien- 
ciiorinc-Ia. I'l;iritantlo-si: ?:!i00 quadrados cl'estes, resullan- 
les de :l:OOO I ra las  de comprido c ipual largura, temos 
a procliiq3o total de  56.2fi0:000 arrobas de  canria, das 
quatls tirantlo-se, tcrrno medio, 10 por cento de seu peso 
ern assuciir e mel, lemos 5.6%:000 arrob;is. A tlensiclade 
saccliarifia no saccliaromelio de  Bzurrik i: tle 10 graus, 
termo meclio. 

Não  sei se  no referido sitio ha esta qu;iritiilade d e  ter- 
rerio ou mais, porqiie ainclii li ~ i à o  fui, e riem B possivel, 
sem que para este lini seja rionieada unia crimniissão iiite- 
asessatla, e demorar-se al i  o ienipo riecessai.io. Algumas 
pessoas que j i  ali foram por iiileresse proprio, dizem que 
iin bast:iriie terrerio; e o gentio que ; i l i  morou, e reliroo 
por via das continiias gueri~illias qiie ali  passam a rouba- 
rem g:iilos :ios cubaes, tliz que as lerras são c.oi.tadas por 
cirico i.i;ichos, sh ctorrentes rio tt:riipo das ctiuvas, que são 
de  oiiliiliro a abril, c! que :io correr cl'ellas e reiniranrias 
das seiws,  ha niui tris terrenos bons ; porSm mesmo dado 
o caso cjiie sO haj;i esta poi*t:2o propi8ia para a cultura da 
carina, pOde esta s r r  divitlida em duas partes. sendo uma 
ap1)lic;ida para mantimentos e oiitros misteres, e quando 
a da carina cansar (só cansam as terras quando o dorio des- 
cansa), pbde miidar para aqiiella, e d'esta maneira vem a 
sei* o resultado de 4.800:000 .arrobas de  assucar e me1 
anniialmcnle; e sendo tratada a soca com a attencão acori- 
selhada, não descansando os dorios para não cansar a ter- 
ra, pótle assim dar corte por um consideravel numero 
d e  aiirios. A primeira planta gasta, aqui no litoral, dois 
annos a c,rear-se. NOo sei se acolá será o mesmo, mas 
julgo que riãn, em rasqo d e  riáo haver tanto frio. 

Julgarido ter-me esplicado bastante sobre a primeira e 
mais iriteressarile parte, corilinoarei com o mais, confor- 
me teritio pi,oniettido; a saber: 
2." Sobre a formo. de plantar e estrumar quarido seja 

preciso ; 
:La Despezas provaveis para a construcção da estrada, 



fel-ranieiitas, viatui~as, numero de  bi-acos iiidigeiias e eu- 
ropeus (c~stes só para empi*egados), mantimentos para o 
pi'imeii.o anno, roteamerito tle tprras para m:intimentos no 
aiirio srgi~irite, plar,tio tla carina para scmerite rio seguinte 
aririo, ccisio do primeiro engerilio que: logo deve ser rnon- 
tatlo rio st~guntlo anrio (que seri  a \apt)i8), botica, faculta- 
tivo, enfermeiro c capelláo; 

4." Das varitageiis que resiillaráo para a inarir111a mer- 
cante e receita para o estado; 

5." Da formaçáo da comparihia, rla forma da applica- 
c,ão dos fundos e acquisiq2o dos b r a ~ o s :  

6." Firialmente, tla creaq;io daiç abelhas na Huilla, oleo 
de  ginguba, tabaco e outi,os generos. 

Mossamedes, 9 de rnarço de 1861. -=.losc' .loaqttim da 
Costa. 

Esta exposição, uriica offerecida por escripto, é aqui 
aprt~sentatla para dar uma idea tla opinião, que havia em 
hlossame(les, a resl~cito das trrras dtl Capangombe, opi- 
iii5o que levou, juntamente com outras informações pos- 
teriores. ao estabelecimeiito rla coloriia. 

Foram depcis enviados mais colorios para Capangom- 
be, como se  vê pelo seguinte documerito. 

O governador geral da provincia de Angola e suas de- 
penrlencias delermina o s~guiri te:  

Hei por coiiveriierite deterrriinar que uma colonia com- 
posta de  cento e um iridivitluos poi.tugilezes, dos qiiaes 
oiteriia e seis do sexo masciilino e quinze do sexo femi- 
nino, de differerites cores e idades, seja tratisporlada para 
a villa de  Mossamedes por corita do govcrno, debaixo 
da dii,ecqfio e commando do capiláo de infantrria José 
Gaspar da  Silva Valle Lobo, a bordo do vapor portiiguez 
Zaire, qrie deve largar do porto de  Loiinda no dia .23 do 
corrente mez, a fim tle se estabelecer nas terra.; de Ca- 
parigoml~e, situaclas na vertente occirlental da montanha 
da Chela, districto de  Mossamedes. Oulrosim tleterioino 
que  a mesma colonia sejam fornecitlos, pois uma vez só- 
mente, os iitensilios e as ferramentas precisas para o seu 



primeiro est,abelecimento, e rar,ão diaria, emquanto pelo 
goveriio geral rião for determinado o contrario. 

As ai~cloridadcs c, mais pessoas a quem o conhecimento 
d'esia compelir assim o tenham entendido e cumpram. 

Palacio tfo governo em Loarida, 12 dc jiiltio de  4862. 
=Sebastião Lopes de Calheiros e Mrnrirs .  governador 
geral. i~ 

Este documento c o seguinte lêem rel:içio coin o perio- 
do do relalorio, a que se referem os preccdenlrs docil- 
mentos, e com os dois periodos em scguitla áqiielle. 

O governador geral da provincia de  Xngola e suas de- 
pendencias determina o seguiriie: 

Coiiformando-me com a proposta do governador inte- 
rino do districLo de  Mossitmedes, Iiei por cont eriiente ap- 
provar a coilstruc~ão de  dois fortes na margem direita e 
esquerda do rio Bero, deriominando-se, iim da Boa Espe- 
ranqa e outro dos Cavalleiros : i: nomear comniaiitlarite 
d'aqiielle o alferes da 2." companliia move1 da mesma 
villa. Francisco Antonio de Mcscluila, e d'este o adrnicris- 
trador da propriedade dos C:ivallciros. Francisco h1:irques 
da Silveira, ambos com a gr:idnayio de  capitso de segulida 
linha, na coriformidadc do $ 40.Vdo artigo 18." do de- 
creto de  I5 de jiillio rle 1867; cum~~rirido-lhes conservar 
sempre os me~icionatlos fortes em tjom estado de tlefeza 
e coiiservaçio. 

As auctoridatles e maispessoas, a quem o conhecim~n to 
d'esta conipetir, assim o tenbam enlendido e cumpram. 

Palacio do governo em Loanda, 3 de janeiro de  4862. 
=Sebastião Lopes de Ctrlkeiros e Menezes, governador 
geral. 

-- 

O goverriador geral da proviricia de  Angola e suas de- 
pendenciaà determina o seguinte : 

Attendendo ao qiie m e  requereu Antonio Martins dos 
Santos Junior, e outros portuguezes vindos do Rio de  Ja- 
neiro, pedindo permissão e auxilio para irem estabelecer 
tima colonia rios sitios denominados Quiamba ou Quanga- 
riapata, no concelho dos Demhos, com o fim de  cultiva- 
rem café e algodão: 



I-lei por conveniente, ann~iinilo no l)cilitlo tios sripplicaii- 
tcs, cleterniinar que Ilies sej!j;iiii dail~is os riieios tlc trans- 
porte para o local designado, aboiiaritlo-.e-Ilies um siib- 
sidio por espafo dc st3is mexes igu:il ao t j u t h  >e teni dado a 
oulros colorios estabelecidos no tlistricto de Mobsariied~s. 

Ouli osim hei por corivenierile determinar* clue aos siip- 
plicantes sejam fornecidos por uma \ez  s6rnerite os uti:ri- 
silios c ferramentas precisas para o seu primeii .~ t>stabe- 
lecimcrilo; devendo os clicfesdoscoriceltios tlo Alto-Umde 
c do.; Ucmbos regular-se. pelo que respeita a csies iridivi- 
duos, pelas instr i ic~óes que I hes serão remettitlas pela se- 
cretaria do qoverrio grral. 

As aucioridades e mais pessoas, a quem o conhecinierito 
d'esta competir, assim o terilia111 enterirlido e cumprarri. 

Palacio dn govorno em Lo:intl;i, 5 de soternbro tle 4862. 
=Sebastião Lopes de Calheiros e il.lenc:es, governador 
geral. 

O governador ger:il iln província dc Angola e suas tle- 
pendericias rletermiria o seguirite: 

Deveiitlo a povoaçSo ile Malange consider~:ir-se ccrit~.o 
(? ponto de  apoio dc oper-aqóes militares, e ao mesriio 
lempo de transaccóes coinrncrc:iaes: hei por coiiveiiieiite 
ordenar que ali se construa uma fortale~a sobre a pl:iriiii'a 
situ:icla a leste da povoaqáo, appm\larido o 1i1,ojecto quc 
mandei coordenar c se acha assignado por FI aricisco Pe- 
reira Dutra, encarregado de obitas publicas ri'esta proviri- 
cia, comprehcndendo a linha de t1efei.a abaluartada d e  
um qiiatlrado de 223 metros de lado, os etlificios para 
alojamento do cliefe do concelho c c:oinrnantlante, o@- 
ciaes e soldados, e outros pr.ccisos [)ara o servic;o publico 
e para o dos particulai,es, em c;iso tfo necessidade; e coin- 
preheridendo mais o alirihamerilo da povoação. 

E outrosim hei por conveniente ordenar, ouvida a junta 
da fazenda publica, qiie se  iil)ra, como a mesma junta jul- 
gar conveniente, iim credito de  fundos app1ic;iveis As so- 
breditas obras, como o permittii.crri : ~ s  forcas do cofre pii- 
hlico, conjuriclarnentr, com os nieios rle que pOtle e deve 
dispor o chefe do respectivo coiiceltio, e corn o traballio 
da columna de  reserva que marcha sobre aquelle ponto. 



As aiictoridades e mais pessoas, a quenr o conheci- 
inento d'esta competir, assim o tenham entendido e cum- 
pisam. 

Palacio do governo em Loanda, 14  de fevereiro de 1862. 
-Sebastião Lopes de Culheiros e Menezss, governador 
gera I. 

CORHESPO~DENCIA EXTRB O GOVKRNAOUII GBIIAL DE rncrulr E o c o i w r r o r a r E  
DA E s r y A o  N A ~ A L  00s ESTADOS KNIDUS, rorivrsr PELA PR~UAO 

DO COIIYISSARIO DA ESQUADRA AIIEUICANA 

1II.'"" e es.'"" sr. - Hemett,o a v. ex." dezesele documen- 
tos sobre unia questão suscitada entre este governo gera1 
e o comrnaridaiite das forcas riavaes dos Estados Unidos 
ii'esta costa, corn[jrehendendo a correspondencia trocada 
entre o mesmo commantlante e o meu antecessor, o con- 
sellieiro Amaral, sobre a nomeaçSo e aceiiaç30 de mr .  
Birriie cAorno ericarrpgado dos aririazens da esiação naval 
americ:ina: docunieri[os judiciaes sobre a prisão do mes- 
ino Biinie: a i~ori~esporidi?ncia liavida ate esta data entre 
esse corrirn:~n~larite o ( i  giivi:riio geral, e uma acta da ses- 
são do conselho do goveriio, em que eu subnietli o assum- 
p t o 3  sua consideraçáo. 

Por essa serie de  dociimentos conhecera v. ex." como 
~ ~ r o c e d i .  L)evo ai5resceiilar que em 26 do onez passado (de- 
pois da ~)i,isão do nir. Birriio) As 10 horas da noite, virram 
dois ol'ticiaes americaiios ao palacio do governo, um d'elles 
comrnaritlarite tle um vallor, o qual me mostrou uma ordem 
a elle clirigida pelo c,ominaiidante em chefe, na qual s e  
lhe ordeiiava, que viesse encontrar-se cornmigo, para que 
43u poxsse  o preso eiii libi.rdatle, porque elle comman- 
darite eiri chefe n3o podia corisentir que aqueiie america- 
iio passasse uma rioiie na cadeia. 

Fizeram-se-me esigeircias illeg:ies e insolitas; recusei- 
me a s:iiisfaze-Ias. Por ultinio fez-se-me unia intimaçáo, 
e uma :irrieaya inilireçia; preparei-me para repelli-Ia. 

Estou resolvido a cumprir a lei, como e do meti tlerer. 
V. es.", vista dos tlocumentos que envio, julgarh do que 
o governo d e  Sua Ma~estade deva fazer. 

Em estando coricluido o julgamento nos tribunaes da 
provincia, se  o reu for condemado  e não appellar, s u s  



penderei a applicação da pena are que v. ex." m e  diga, s e  
o governo quer que elle seja expulso ou punido. 

ErnHm devo participiir a v .  ex." que dei corita do occor- 
rido aos consules aqui r~?sitIerites para siia iritelligrncia, 
e que ofierecendo-se estes /)ara dar alguris passos conci- 
lialorios, Ihes resporidi que o não pedia, e fizessem elles 
o qiie beni Ihes parecesse. 

Deus guarde a v. ex." Loarida, 5 d e  abril de  ,1861.- 
Ill.""e ex."" sr. ministro a secretario d'eslado tlos nego- 
cios da marinha e ultramar.=Sebastião Lopes de Calhei- 
ros e Menezes, governador geral. 

Bordo do navio chefe dos Estados Unidos a Const~lla- 
ção, S. Paulo de  Lcarida, Si d e  dezenibro tle 1859. -Sir. 
- Hesi)eitosanierite commiinicu a v. es." a riomca~3o d e  
mr.  Etlward A. Birnie para comriiissario naval (111s Estados 
Uriidos, devcjnclo ler a seu cargo, c responder por quaes- 
quer provisões, etc., que teriharn de desembarcar em 
S. Paulo tle Loanda para gasto dos nacios de  giierra arne- 
ricalios. Esta nomeacão riada lem de  attribuiçoes consu- 
larcs oii outras qujesquer, por ser  al)erjas iirn agerite 
para o lim da coiitabilidatle e compras. E provailrl que 
v. ex." concorde em que o asser~timerito, qrie por v. ex." 
for dado a esta iiomcaçáo, evitara a necessiiiailc tle iliial- 
quer iiltrrior recont~ecimcnto mais formal. Sou rnui res- 
peilosam~rile m. o. S. - Ex.'"O sr. Jose Rodrigues Coellio 
d o  Atnar;il, gnvernador geral da provincia d e  Angola e 
suas deperideiicias. = Walliam Inman, flag officer, com- 
mandante em chefe da esquadra americana. 

Palacio do governo ern Loanda, :1 de dezembro de  ,1889. 
-I1l.'"O e es."'" sr.--Tive a honra de  receber o oiicio da 
data de  hontem, no rliial v. ex." se  serviu tle me commu- 
riicar a riomeaçáo de mr. E. A. Birriie, para commissario 
encarregado do deposito d e  viveres e outros objectos d e  
aprovisionamento para os navios da estação naval dos Es- 
tados Unidos, que d e  ser  estabelecido n'esta cidade d e  
í.onnda, conformi: a participacão qiie v. ex." me fez ern 



oulro officio tla mesma data, ao qual lambem res1)nndo na 
tle Iioje. 

Scicritc do verdadeiro t.:ii.;ictc.r, em que tlevc de  sercori- 
sitlerado o dito commissario, tlr: mero ;)gerite particillar 
tia uslaçáo i~avill tlos EstadOs Uriidos n'esla costa, para os 
lins de  administi~aqáo do mc~ricioriado cleposito, eu espero 
que v. cs." se  digriari de Itie maridar observai. as coodi- 
cões a que esle fica siijeito. segurido r i  ineu outro officio 
:I que aciina alliitlo.= .tosé Rodrigues Coelho do Amaral, 
go~ernador  geral. 

Bordo do navio chefc dos Estados Unidos a Constella- 
@o, S. Paulo de Loanda, 26 de março de 1861. 

Sir.-Teriho n communicar a v. ex." que fu i  informa- 
i10 de  que mr. E. A. Birnie, cnmmissai.io naval dos Esta- 
dos Uriidos em Loanda, foi preso ern virtude de desavença 
pessoal com oiitro individiio. 

'i'arnbem me corista que se olrerecêra caução bastante 
ao comparecimonto de  mr. Rirnie, a fim de  ser julgado 
eiii corifnrmitladr com a Ici, que a caufáo não foi recebi- 
da, e cp~r? inr. Ilirriie fòra summariamerite encarcerado. 

Tive a Iroiira de  dirigir ao governador geral da provi11- 
(;ia de  Angola, em " L e  drzerribro de  1859, unia carta iri- 

for.rnando-o (Ia riornea(3o tle rnr. Edwaiad A. Birnie para 
cornmiss;irio iiav;~l, a fini tle tomar conta da propriedade 
tlos Estatlos Ut~itlos, ariria/.eriictla em Loai~cl;~, e esta carta 
foi tlevitl;init~~tr ar;cusatla, t b  n clln aciluirsceii S. ex." 

Mr. Edwa1.d A .  Rirr:ie ttBin [)oibt;into, ern serviço dos Es- 
lados Unidos dentro da proviricia de  Aiigola, uiria posicão 
de  conliança, oficial e recoriliecida por este governo. Por 
isso mui i~espcilosamente ~)clr;o que v. es." tome medidas 
para a irnrnediata sollura tlo sobredito Edward A. Bir- 
riie, commissario riaval 110s Estados Uriidos, cuja preseriça 
tJ cuidado 6 precisn parti provchiiir perdas na pro[iried;rtle 
tlo governo dos Estados Uiiitlos. 

Mr. Kirnie es19 prornpto a cumprir a Ici civil e m  har- 
111oni;t corri os usos das nacõcs. 

Soti miii respeitosamente. - De v. ex." m. o. S. - 
E~ . l t l ~  sr. Sehastiáo Lopes de  Calheiros e Ilenezes, gover- 
nador geral da provincia d e  Aiigola e suas dependen- 
cias. = Wrllinn, Inmttn, flag officer, commandante em 



riiefe (ias forcas navacls dns E s t a  Unitlos ria (:osia occi- 
~Itlrital de Africa. 

lll.mO e ex."1° sr.-Tenho a hanm òe acciisar a recep- 
çiío da carta que v. ex." me dirigiu am a tiata tle hoje, 
relativamente á prisão do commis r io ,  cwi p::arda dos ar- 
mazens, onde são arrecadados n'c-sta cidade os objectos 
e viveres pertencentes a esquadn cios Eshdos  Uiiidos tla 
America, qiic v. ex ." commanda, pedindo-me a soltrira 
clo presu, corno agente official eni serviço dos Estatlns 
Unidos na provincia d e  Angola, e reconliecido pelo go- 
verno da niesma provincia. 

Cumpre-mc responder a v. ex.". qiie mr. Erlward A .  
Birriie 6 consideratlo pelo governatlor geral cl'esta pro- 
viiiciana carta que v .  ex:' cita, de  :I tle dczernbro de  4859. 
como mero agenle p;irtiçular da estação riaval tlos Esta- 
dos Ilriiilos ri'~st:i costa, p;ira os  fins dc  ;idrniiiistr-ac;5o tlo 
deposito; t! n io  tem porlanto caracler algum oficial, que 
lhe d ê  immiiriiilades cspeciaes. 

Nsn s;it)c1ndo eu ainda tlo faclo do processo e pris3o tlo 
dito ;igcliitcb particular da est;ic%o naval, mandei infcrrn;ir, 
e veiii :io t i i i1ii  cinnhecimento que mr. Rirnie? espancanilo 
e ferirido gravemente um indi\itluo, com militas circurii- 
stancias aggrnvantes, pratichr.;i um crime, pelo qual, a r(:- 
cjuerimento clo miiiisterio piiblico, foi processado c pro- 
riiinciado, e por consegiiinte preso. 

Eritrcgiie porlanto ao poder jiidic,ial, nfio cabe nas mi- 
nhas attribuiçóes fazer soltar o dito mr.  Birriic. 

Sinto ri50 poder acceder ao seu pedido: e qiianio á fal- 
ta que este iridividuo possa fazer ao servica dos arma- 
zens, v. ex." providenciará como julgar conveniente. 

Aproveito esta occasião para me assignar com roda a 
corisitleraçáo e respeito-Dr: v. cx.'. m. n. c. - Loanda. 
"L de março de 1864. - 111.""' e cx."'"r. Wil1i:im Inman, 
ilag officer, commandariio ern cliefe das forças navacs dos 
Estados Unidos na costa occitlental de  Africa.= SeEaslido 
1-opes de í:nl/r~~iros P .Ilrr~nz~s, governa clor geral. 



Bordo do navio chefe dos Estados Unidos, a Constella,- 
cão, S. Paulo de  Loanda, 26 d e  inarço de  4861. 

Ex.'"' sr.-Tenho a honra de accusar a recepção da 
sua carta relaliva i prisáo tle mr .  E. A .  Birnie, cuja sol- 
tura pedi que v. es." effectiiasse, por esf.ar mr. Birnie in- 
vestido de uma posicáo official de  confiança em serviço 
dos Estados tinidos. 

Taml~em informei a v.  ex." que mr. Birnie est;rva 
prompto a cumprir a lei em harmonia com os usos das 
naçóes. 

V. ex." responde da seguinte maneira: ((Cumpre-me 
responder a v. ex." que mr. Edward A. Birnie é conside- 
rado pelo governo geral d'esta provincia, na carta que v. 
ex." cila, tle 3 de dezembro de 1880, como inero agente 
particular da estação naval dos Estados Unidos n'esta tos- 
ta, para os fins da administraçáo do deposito, e náo tem 
portanto carackr algum oficial que lhe d& immiiriidades 
especiaes D . 

Tomo a liberdade de  remetter a v, ex." a inclusa co- 
pia da minha carta de "Lle dezembro de 1859, dirigida 
ao governador geral de  Angola, pela qual v. ex." se di- 
gnará tomar conhecimento das seguintes palavras : e Res- 
peitosameiite corrimiinico a v. es." a nome:rç4o de  mr. 
Edward A .  Biimie para c-ommisçario navi11 (10s ISstados 
Un [(leso. 

E verdade que o governador geiS;il, na sua resposta d e  
3 de dezembro de 18.39, falla de  nir. Birnie ((corno agente 
pnrticiilai.~, espressáo ciija poss i~c l  applicacan me esca- 
poii táo fac:ilmetiti:, quarlto a minlia caita ile 2 de dezem- 
bro rle 1859 era clara e sem anibigiiidatle. Seja o que for, 
eu agora quero confirmar a v. ex." o sentido da minlia 
carta de 2 de dezembro de 1859 com relaçáo á posição 
d e  mr. Birnie. 

Mr. E. A. Birnie e um empregado nomeado pelo go- 
verno dos Estados Unidos, para um logar da sua confiança, 
e não pbde de maneira alguma ser tomado como agente 
particular em nenhum sentido. 

Por isso, emquanto o commissario naval dos Estados 
Unidos, residente em Loarida, est i  em processo para ser 
jiilgado por uma infracção d e  lei, estii certamente ao abri- 
go da sua posição, com direito h consideração e protecção 
do governo geral. 



Na sua carta daiada de  hoje v. ex.,' diz o segiiirite : aNão 
sabendo eu ainda do facto do processo e prisão do dito 
agcJnte  articular da estaqáo naval, mandei informar, e 
veiu ao meu conhecimento que inr. Rirnie, espancarido e 
ferindo gravemente um intlividuo com muitas circum- 
stancias aggravantes, praticara um crime, pc~lo qual, a re- 
querimento do minislerio publico, foi processatlo e pro- 
nuiiciado e por consegiiirite presoio. 

A adrniiiistraçáo da justiça em Loanda potlerá estar Prn 
liarmoriia com as circiimstarii.ias em que esta estabele- 
cidii, mas sc essa e a pratica de  compclllir uma pessoa ac- 
cusada, de  a culpar e punir, tal auctoridade differe da dos 
mais illustrados paizes, e torna-se mais incluisitorial do 
que judicial. 

V. ex." diz em seguida : u Entregue portanto ao poder 
judicial náo cabe nas minhas attrihiiições fazer'soltar o 
dito mr. Rirnieo. 

Náo ciimpre ao commandante em chefe das forças na- 
vacs dos Est,iilos Uniilos dirigir-se oficialmente 6 aucto- 
ridade judicial da cidade do I,nantla, ou a quaesqiier ou- 
tr;is ria provincia d e  Angola, em presença do governador 
geral da proviricaia. 

Com taes embaraços, r )  attendendo a necessidade do 
serviço tio armazeni dos Estados Unidos em S. Paulo d e  
Loanda, tornar-se-ha converiiente tomar promptas medi- 
d:is para a sua r e m ~ ~ $ ) .  

SOU corn a mais siibid:~ considrr:iq;?io-De v. ex.", m. 
o. S. - Eu."Io Sr. Sebastião Lopes de Calheiros e Menezes, 
governatlor geral da provincia de Angola e suas depen- 
dencias. --- Willicim Innlan, flag offirer, commaridarite 
em chefe das for(tas r~avaes dos Estados Unidos na costa 
occidental de  Africa. 

I1l.n10 e ex."'O si..-- Teriho a honra de açcusar a recepeão 
da carta que v. ex." me dirigiu em data de hontem, sobre  
a prisáo de  nir. Birnie, agente pai licular da estaçáo naval 
dos Estados Iri-iidns, terido v. e \ . '  recebido a carta que 
hontem Ilie dirigi, em resposta a ciiitra, ambas sobre o 
mesmo assumpto; e bi:m assim recebi inclusa a copia de  
outra carta, dirigitl;~ por v. ex." em 2 de dezembro d e  



I Si9 ; i (  I governatfor geral tl'esta prnvincia, c i ~ ~ o  original 
tl\isttl na secretaria. 

N'esta carta de 2 de dezembro de  1859 v. ex." detinc~ 
bem a posi@o do agente particular da estacáo naval: o 
governador geral, açcederido aos seus desejos, não teve 
por fim, como e hem expresso, senão recoiiliecer rnr. Bir- 
riic como esse agente parlicular para que podesse enteii- 
(ler-se com o admiriistrador da alf:~iidega, unico fiincçio- 
nario com quem tem a tratar directamente. 

+Ir. Birriie lem direito, como v. c\:' diz, na qualid~itle 
tle agente da e s t a~ão  naval, A coiisideraç30 e protecac:o 
do go\ errio geral: porem o governador 6 que não tem o 
( I ( ?  sril~lraliir~ ins çi~iiriinoso~ a acç5o da jus1ic;a. 

lJili rnitla-me ditcr-lhe que sobre a forina(9o do pi-o- 
i.ctsso, s c~u i t lo  para a prisao de mr. Birnie, v. ex." riáo foi 
I~or r i  i i i l i ) r  ni:ido, e as leis d'esle paiz náo differem n'este 
c.:iso elas dos oiilros paiztls ciiltos. 

I,nr!ge ele miritia idéa pretender que o commanclaiiie 
clni clicfe elas foiaçns navaes dos Estados Unidos se  dii ija 
c lir.c~ctanicrite ;i.; aucloritlades jiidiciaes ou outras su bal- 
irbrrias. Dizerido cu n v. e ~ . ~  que não cabe nas minhas at- 
ti ibuiiõcs inaritliir soltar mr. Rirnie, entreguc ao poder 
jiitlici;il, 1130 fajo ni;iis do que responder ao ~)eriodo da 
siia carta de honlein, em que me pede a soltura. N'csle 
c a i  ime coriirnum as Iris ilo paiz dáo reciirso, e cumpre aos 
iiiteressiielos recorrer ~)ei.~iritc as justiçiis ordinarias, dire- 
clamerite o i i  por \ia tle sciis procuradores. 

Sinto niuito iiio 1)otlcr remediar o transtorno que a au- 
srncia de nir. I~iriiit: I)ossn c:iusar 3. ael!ninisira~%o tlo de- 
l~osito da esquat1i.a dos Estados Uiiidos, porkin urna tal 
overitualidatle, oii a do fallecimrrito de um empregado 
cl'esta oi dcni cm paiz ião iiisaliibre, deve estar prevenida. 

Soii com n ninior consitlerar5o.-De v. e ~ . ~  m. a. v. 
c ia.-- Lo~iitla, 27 de marco tlt: iS(jI.-1II."" e es."'" sr. 
Willi:ini Irirnaii, Ilng officer. corrirriandante em clieí'c das 
I 'or~as iia\.:iea dos b:sta(ios Unidos na costa occiderii:il dc 
Afrtica. =Sebasliáo Lopes de C(6lh~iros c illenewes, gocoi*- 
fiador geral. 

Bordo do navio chefe dos Estados Unidos, a Co~rstelltr- 
1 ~ 0 0 .  S. 1)aulo de Tioanda, 28 de inarco tle 4864. 



Ex.'"" sr. -Tenho a honra de  acciisar a recepqão da 
caria que  v. ex." me dirigiu em 27 do corrente, na qual 
6 mencionada a recepr,ão da copia da minlia caria d e  2 
d e  dezembro de  1859, commentando-a da seguinte ma- 
neira : 

aNa a r t a  de  2 de dezembro de  1859 v. es." define 
bem a posição do agerite particular da esiacáo ri:ival. O 
goverriador geral, accederido aos seus desejos, iiáo leve por 
fim, c o m  e bem expresso, senão reconhecer mi.. Birnie 
como esse agente particular para que poclesse eriterider- 
se com o administrador da alfandega, unico funccioriario 
com qiiem tem a tratar tlirec1amerite.u 

As expressões da carta original de  v. e ~ . ~  reconhecer 
mr. Birnie como esse agente particular D foram verlidas 
em inglez pelo traductor8 da seguinte fdrma : recognise 
mr. Birnie as private agentu. 

.4s palavras cagente particular r (pricale agentj ria lin- 
Rua irigleza ri50 concordam com os factos, porque mr. 
Edmrard A .  Birnie não e em seritido algum um agente 
partic~ilar(priz,ate agent), e, ri'este paiz, verdacleirnmente 
um agente publico ( a  public agent), nomeado rios Esta- 
dos Unidos pelo governo dos Estados Unidos, para deter- 
minado tim com relaçlo A propriedade do governo dos 
Estados Unidos, debaixo de cuja auctoridade funcciona; 
ri50 p0de empregar-se em nenhuns outros misteres par- 
ticulares, nem ter neiitlurrias oulras rela:;óes particiillires 
com a alfandega oii com outra repartiçso. 

Se OS termos portuguezes aagente particular)) corres- 
poridem As palavras inglezas a particular agent o,  então 
estas phrases porliigtiezas e inglezas muito mais se  appro- 
simam ao caracter cla posição, occupada por mr. Bir-riie, 
que póde, em verdade, dizer-se que e um agente particu- 
lar, nomeado e funccionando pelo governo dos Estados 
Unidos. 

Desejo estabelecer, perante v .  es.", da maneira a mais 
clara, que mr. E. A .  Birnie não 8,  em sentido algum, um 
agente particular (private agent), nomeado por qualquer 
auctoridade, nem para qualquer fim particular, mas í: no 
sentido niais lato um agente publico, nomeado para iim 
fiin publico por govei-no reconliecido, como a repiiblica 
dos Estados Unidos. 

Soii com a mais subida consitlf~rn~ão-De v. e ~ . ~  m. 
46 



o. S.- Ex.""" sr. Sebaslião Lopcs tlc Callieiros e Meiiczes, 
govcriiador geral da provincia de Angola e suas depen- 
dcricias.= Willirrm Irrjnnn, flag officer, corrimandarite em 
chefe das forças iiavaes dos Estados Unidos na costa o(;- 
cidcrital de Africaa. 

. -- 

II1.Y e e ~ . " ~  ~r.-'Lenho a honra de  accusar a rece- 
pção da carta rluc v. ex." me dirigiu em data dB hontem, 
relativa ainda a nir. Uirnie, e na qual procura mostrar 
que aquelle cidadão americario tem aqui um caracter, que 
Ilie não phde ser reconhecido, segundo fiz ver a v. ex." 

Resporidcndo, cumpre-me dizer que  qualquer que seja 
o sentido (Ia versão das palavras por mim empregadas, 
ou o d'atlucllas que s e  lêem ria carta de  v. e ~ . ~  de 2 d e  
dezembro tle 1880, mr. Birnie foi considerado pelo go- 
vernador geral d'esta provincia, na carta dirigida em 3 de 
dezembro em resposta f i  de v. ex.", como amero agente 
particular da estaç5o iia\*al, etc. D ; a express8o mero ajun- 
tando ainda mais força restrictiva A palavra parricular,. 
quer dizer um homem sem caracter officiel perante as au- 
ctoridades da provincia, sujeito i lei cnmmum, com8 
outro estrangeiro. de qualquer naçáo que seja, que náo 
gosa de  inimunirlades especiaes, qiie o eximam d ~ s e r p r o -  
cessado segiir id~ n lei geral, no caso d e  infringi-la, como 
rnr. Hirriie infringiu, espancando um homem em sua casa, 
(I maltratantlo-o ;i ponto de  lhe fracturar um braço. 

Emfim, devo iiotar a v. c3x.", que a posifão tle mr. Bir- 
nio exclue totla a idea d e  faze-lo cercar das garantias dos 
representantes da Uniáo Americana, acrrditados junto d e  
qiialiluer governo estrangeiro, do qual recebam exequa- 
t / / I * .  

Sou com a inaior consideração-De v. e ~ . ~  m. a. v. e 
c.-loanda. 29 de março de  486I.- I1l.mO e ex."O sr. 
W. Inman, flag officer, commai~dante em chefe das for- 
ças riavaes tlos Estados Unidos na costa occidental d e  
Arrica.= Sebastião Lopes de Calheiros e Menezes, gover- 
nador geral. 

Bordo do iiavio chefe dos Estados Unidos, a Constelln- 
r c r o ,  S. I'niiln cle Lnanda, 30 de marco d e  486.1. 



E-i."'" sr.-Tenho a honra d e  accusar a isecepç50 da  
carta de  v. ex." de  29 do corrente. 

A differença entre a interpretacão de v. eu." e a qiie 
eu  sustento com rel;icão ao caracter offii:ial da posiq3o oc- 
ciipada por mr.  E. A. Birnie, em Loanda, leva-me a sug- 
gerir a v. ex." a adopyáo de uma medida de  alternativa 
prevista pelo tratado entre o reino de  Portugal e o go- 
verno dos Estados Unidos da America. 

O artigo 10.O, secqão 3." d'este trntatlo contem o se- 
griin te : 

a E aqui ficSa declarado q iie no c.;iso de  olknsa contra 
as leis, o dito conçul, vire-consul, agente ou commissa- 
rio poderd ser, ou punido conforme o direito, ou mari- 
dado sair, declarando o governo offendido ao outro as 
rações do seu  procedimento.^ 

Esta pai-tanto nas mãos de  v. ex." elpulsar iim agente 
acreditado pelo governo geral. 

Se  v. eu." assim decidir com relação a mr.  E. A .  Hir- 
nie recebe-10-liei a bordo d'este navio, e eiiiia-lo-liei bre- 
vemente para os Estados Unidos. 

Opportunamente me entenderei com v. ex." para que 
mr. Birriie seja transferido pelos officiaes ou erripregados 
tle justiça de Loanda, riara os do meu commaiido. 

Soii com a mais subida consi(1eração- De v. ex." m. 
o. S. --Eu.'"O sr. SebasliJo I,opes (le Calfieiros e Menezes, 
governador geral de  Angola e suas d e p e n d e n c i a s . ~  Wd- 
linm Inmar~, flag otricer, (.ommandante em cliefe (Ias for- 
qas navaes dos Estatlos Unidos na costa occiderital de  
hfrica. 

IlI."O e ee.""sr.-~enlio a honra d e  accusar a recepç5o 
da carta que v. eu." me dirigiu em data de  hoje, citando 
o arligo 1 0 . O  do tratado tle 26 de agosto de 1840, celc- 
brnilo eritrc os Estados Uriidos da America e Portugal. 

V. ex." entende qiie cabe nas minlias attriboi(:õeçt se- 
gundo o a tado artigo, fazer sair do territorio portuguez 
e eiitregar-llie mr. Birnie, que se  acha preso e proriiin- 
ciatlo, oii indiciado tle (,rime, a fim de ser julgado. 

I>i:r~nitt;i-nie v. e\." tlizer que tlsse direito náo me as- 
sisie, inesmo arilcs da proniincia; c depois d'esta so aos 
trihiinaes pertence applicar a lei. oi i  ao poder modera- 



( l i ~ ~ . ,  exercitio (itblo sol~ci';ifio. t.ommiilat- a ] )~ l i a  depois tlt: 
jiilg;ido o I-eu. 

h o  caso de  expcilsáo do reino i: no governo de Sua Ma- 
gestade Fidelissima a quem cumpre tltaclarar ao governo 
dos Estados Uiiitlos o motivo que teve para assiin proce- 
(ler em virliidc da senlenca (10s tribunaes. 

Mr. Birnie estA apenas iridiciadn, e s6  depois do julga- 
mento se p6de saher se e culpado. 

O artigo do tratado, que v. ex." cita, esta em harmonia 
com o artigo 7 u . O  do codipo penal portuguea, que diz as- 
sim : 

«Qiianclo alguma das penas maiores temporarias hou- 
ver de  ser imposta a um estrangeiro, poderd ser substi- 
lirida pela de  expiilsão do reino  perpetua.^ 

Mas note v. ex." que no arligo do tralado que cita, não 
se  trata de  solLx um preso, mas sim de  deixar de  punir 
iim criminoso estrangeiro, depois d e  condemnado, siib- 
stituindo a pena arhitrada pela de  expulsáo, e trata-se tle 
um criminoso com caracter oficial, que seja, na devida 
iisual fbrma, approvado e admiitido pelo governo do pai7 
:\ qiic 6 mandado. Estas circumstancias não se  dao c1rii 

inr. Birnie. 
Sou com a maior consideraç3o-De v. ex." m. a. v. c: c. 

-- l,o:intia 30 tlc marco de  I861 .-lll.mO e ex.'"O sr. W. 
Iiiinaii, fliig ciíljcer, commaridantc em cliefe dns forcas ria. 
\-:ir< (10s Estados Unicln.; tia cwta o(:cideritiil de hfrica. 
- S~~bnstiüo 1,opes (10 Ccrll~ci~os e 1l.fenezes. goverriador 

geral. 

Rordo do navio chefe dos Estados Unidos, a Constella- 
rtro, S. Paulo d e  Loanda, i d e  abril de  1861. 

Ex."" sr.-Teiiho a honra d e  accusar a recepção da 
carta de  v. ex.' d e  30 d e  março, na qual v. ex: serecusa 
:r fazer sair da provincia de  Angola nir. Edward A. Bir- 
nie pelas rasões adduzidas. Entre estas v. ex." apresenta 
3 de que a mr. Birnie esta apenas indiciado, e so depois 
(10 julgamento se pbde saber se i: culpado). 

Chamo respeilosamenle a attençáo de  v. ex." para o sc- 
211iirto periodo da carta que m e  dirigiu em data d e  29 d e  
iii:ii.c;o tlc 1801 a como nii'. Rirnie infringiu, espancando 



iim Iiomem em siia I as;), o ninltratantlo-o a poiilo d e  lhe 
frac turar um hraçou. 

Westa asserçáo v. ex." toma como facto consummado, o 
que na carta de v. ex." de 30 e apresentado como aciriia 
fica ciiado, que mr. Birnie esta apenas iridiciado, elc. 

Na sua carta de  29 do corrente exclue v. ex." mr. Bir- 
nie de  quaesquer privilegios iriliererites a um fiiiicciuna- 
rio acreditado com exeqztatur. 

V. ex." terd a bondade de  observar qii(! eii iiurica re- 
clamei para rnr. Edwiird A. Birnie taes privilegios. Mas 
mui inequivocamt:nt~ reclamo para elle todos os direitos 
legaes tl pr ivilegios, devidos a uni ngeiite americano, erii- 
pregado pelo governo dos Estados Uiiidos em S. Paulo 
de Loanda, com corihecimento e asserilimento do gover- 
nador geral de Angola. 

Não posso persuadir-me que v. ex." queira priva-lo de 
seus direitos, ou deixe de conceder-lhe todos os devidos 
pela urbanidade entre as nações. 

A converiiencia da minha correspondencia sobre quaes- 
cliier assumptos com o governo geral, antes do que com 
clualquer outro empregado esta miituamente eiitendida. 
E por isso torna-se-me neressnrio informar a v. ex." e pe- 
dir-lhe a siia inteiveii~áo no caso d e  rnr. Birr~ie. 

Pelo papel incluso, nolatlo -4, veri  v. ea." cjue mr. 
Birnic era mandado prender arites da iiivesligay30, men- 
cionada na caria, que  v. es." me dirigiu ern daia d e 2 6  de 
rnaryo tl e 186 1 . 

l'reso mr. Bii nie, pediu ao ofricial de o coriduzir a pre- 
sença do juiz, onde foi acompaiiliado ptllo agente commer- 
cial dos Estados Unidos coni o lini de iSeqrierer que fosse 
solto sob liariça, a qual era derie~ada, e orderiada a imnie- 
diata investigação sobre mr. Biiiiie, e procedeu-se sob 
pena dc prisão, náo cornpareceiido. sem que Ilre tivesse 
sido coiicedida liariya (.o1110 tiavia r~rqucrido. 

uma co- Hernetlo igunlmerite incluso o papel B, que 6 
pia do depoimento, ou investigacão feita então, e aulhen- 
ticada pelo agente cornmercial dos Estados Uriidos. 

Mr. Birnie n'aqiielle dia (25 d e  marco de 1861) era lan- 
çado em uma asquerosa prisão com malfeitores pretos e 
brancos. Ahi foi conservado desde então. O c)ueixoso d e  
mr. Birnie representa uma rude rA ocii~nta pessoa. 

Em c.orifoi~midn~lr cwrn a inve.;tigqfio ou t iepoim~nto 



incluso B, o queixoso insultou grosseiramente mr. Bir- 
riie com epithelos opprot)riosos, arneaçoii-o e bateu-lhe. 
Mr. Sirnie tanibem rei-orreii a policia, para pòr ternio a 
este c;onfliclo, mas a policia recusou entrar, sem ordeni 
da aiictoridade superior. 

Em presensa d'este iiltrdjoso e insupportavel abuso e 
:ilaqiie, e na falta da policia reclamada e ausente, mr.Hir- 
i ~ i e  cleferideu-se como tinha direito de  fazer. 

I ln  um periodo do processo, n'este ponto, para o qual 
desejo chamar a atlenção d e  v. e ~ . ~ ;  a saber: a occorren- 
cia que motivou a pris3o de  mr.  Birnie teve logar no dia 
!) de março, e o mandado ou ordem para apprehensáo e 
datado de  23, e a captura foi feita sem previa noticia de 
fbrnia alguma, no dia 25 de marco d e  186 1, dezeseis dias 
depois do successo. 

Sou informado que se denega fianqa a pessoa que of- 
fende outra, sbmente quando causa a esta ultima incnpa- 
cidade de occorrer as suas occupacões durante vinte dias. 
,i demora cm effectiiar a prisão decorre no praso neces- 
sario para privar o accusado de fiança de  seis dias, alem 
d o  cliie, 6 notorio, que o queixoso era visto pelas ruas, na 
fósnia ordinaria, durante o intervallo e depois. 

[>eco postarito respeitosamente que mr. E. A .  Birnie 
seja solto immediatamente sob fiança, que o seu julga- 
mento terilia logar em uni (lia proximo, e que me sejam 
dadas unias copias do processo ate agora, assim como do 
que Iòr seguirido. 

Sou coni a mais subida consideraçã o- De v. e ~ . ~  m. 
o. S.--Ex."'Qr. Sebastião Lopes de  Calheiros e Menezes, 
governador geral da proviricia de Angola e suas depen- 
dencias.= W. Inman, flag officer, commandante em chefe 
das forças navaes dos Estados Unidos na costa occidental 
d e  Africa. 

O dr. Luiz Antonio de  Figiieiredo, juiz de  direito em 
exercicio nas duas varas d'esta comarca, por Sua Mages- 
tade Fidelissima, qiie Deus guarde, etc. 

Mando a qualquer offlcial de  diligencias, n u  empregado 
d e  justiça, que vendo este por mim assigriado, em seu 
cumprimento. prenda e conduza i cadeia civil d'esta ci- 



dade a E. A. Birnie, morador ria placa do Viscoride do 
Pinheiro, por se  acliar pronunciado por este juízo pui. um 
crimc, que commetteu; o que curnprain. Loaricla, 23 du 
marco de  1864 .-Eu Jono Belicinno Petlrrneiru, t:rc.ri- 
vão que o escrevi. =Fzgtreiredo. 

Na riianbi do dia 9 tle rnarço de  1861 o sr. Oliveiina eri- 
trou no meu escieiptorio, e pediu-me a importancia da sua 
corila corrente de  lentia. Paguei-llie  r revia me ri te parte 
d'esta conta, dizendo-lhe que  estava prompio a pagar-lhe 
a sua conta corrente, menos cem paus. Disse-lhe que riáu 
pagaria os cem paus, porque os n2o tiritia recebido. Inslou 
em que eu ilevia pagar tudo, quer tivesse recebido qiier 
rião. Respondi que ri50 pagaria. Elle entáo fez barullio, c 
poz-se a gritar', chamando-me ladrão, filho da puta, elc., 
etc. 1)isse-llie que  não queria ser tratado d'aquella ma- 
iieira. Continiioii, ordenei-lhe que s e  pozesse f0ra do mei] 
escriptorio. Nio qriiz sair. Mandei ciiamar a policia. Antes 
que o emissario chegasse tornou-se 180 insolente, que fui 
direito a elle para o pôr fora. Quantlo eu tratei de  o ex- 
pulsar. 0liveii.a descarregou-me uma bordoada com a sua 
bengala: eu entao dei ri'elle, quando rne descarregou a 
segunda vez. Tornei a repetir. Meu irmão, oiivindo o 
barullio, correri a separar-nos, e nem um nem outro me 
deikaram depi)is d e  terinos sido separados. Oliveira pe- 
diu-mo para ir. dentro buscar o seu chapéu. Entrou, foi 
tlireito ti jaiie1l:i e chamoii dilTerenles pessoas, que s e  
acliavam lia alfandega. Havia dois cabindas, por nome 
-4ritoriio c Jorge. Quando aquellas pessoas iam subindo 
a escada, Oliveira levantou a bengala e baleu-me d e  novo. 
Na occasião da bultia estava um cabinda no outro qiiai,to, 
quo cluiz ver o que era, e, segundo elle diz, vira Oliveira 
bater-me. Aritoiiio era o unico cabiiida que estava na casa, 
o oiitro estava rio qiiarto do cozinheiro. 

Qiiando entraram as pessoas ern casa, tinha eu a minha 
tjetigala ria rnão, para ine defender se fosse necessario. 
Meu irrriáo não tiriha pau alguin na m:o. Nio posso di- 
/.cio se ellc tirilia surigue iia cabeqa ou 1130, quando dei- 



deixou a casa : P, não conhecendo a lei, não me considero 
(com o devido rcspeito para com o juiz) obrigado a res- 
ponder. Não posso responder A pergunta com relação ao 
sarlgue. 

Agencia coininercial dos Estados Unidos.- Loanda, 30 
de março d e  1861.-5. John G. Willis, agente commer- 
cial tlos Estados Unidos ri'este porto, assim certifico que 
o que precede e a copia fiel do original, tirada por mim 
no dia vinte e cinco do corrente, como depoimento na oc- 
correncia d e  mr. E. A .  Birriie, perante o juiz d'esta co- 
marca.= J.  G .  Willis.=EstA conforme.= A. Vander Hen- 
wel, secretario do flag officer. 

III."'O e ex."'9rr.-Tenho a honra de  accusar a recepção 
tla sua carta datada de  hontem. 

Permitta-me v. e ~ . ~  d e  acrescentar ao que tenho dito, 
clue me não cumpre discutir s e  o processo judiciario no 
paiz e bom ou mau, nem a sigiiificacão das palavras indi- 
ciado e pronzcnciado. 

O que tenho a honra d e  assegurar a v. ex.", e para isso 
me informei devidamente, e que o processo formado a 
mr. Birnie esta em fbrma legal; e o processo seguido 
ii'este paiz com os cidadãos portuguezes no goso dos seus 
direitos civis. 

V. ex:' nota que tendo tido logar no dia 9 de março 
o evento que occasionou a prisao de  mr. Birnie, só no 
dia 23 se passou ordem de prisão. Não havendo sido 
preso mr. Birnie em ilagrantr: delicto, só o podia ser le- 
galmente em virtude de  pronuncia; e este processo tem 
tramites a seguir e demanda tempo. Depois da prisão 
podem ser feitas todas as averiguações que o juiz julgar 
necessario, a fim de mais esclarecer o julgamento do fa- 
cto, que eu apresentei a v. ex." e ao qual se  refere na sua 
carta d e  hontem, de ter inr. Birriie espancado em sua casa 
um homem, a ponto de quebrar-lhe urn braço. Este facto 
i: o da pronuncia; por elle foi mr. Birnie muito legal- 
galmente lançado rio rol dos culpados do juizo criminal da 
comarca de Loanda. Quando se tralar do julgamento mr. 
Birnie apresentara a siia defeza e os seus motivos de  quci- 
xa, a fim de ser attcnclido; e serio processados e punidos 



quaesquer culpados, se os liouver. Não podem ser nem 
serão negados os recursos, e mr. Rirriie pbde appellar, 
appravnr para siiperior inslaricia, e ate recorrer para o 
poder moderador no caso de  ser condemiiado. 

De certo v. ex." não pretende que se transgridam as 
leis do paiz, ou se faça um processo especial para mr. Bir- 
nie. 

Perrnitta-me v. e ~ . ~  dizer, em resposta ao penultimo pe- 
riodo da sua carta, que o espaço d e  dezeseis dias, d e m  ri- 
dos erilre a perpetraçáo do facto incriminado e a prisjo, 
náopirde prejudicar a aceitação da fiança, corno falsamente 
o informaram, se o crime, pelo qual i: pronunciado inr. 
Rirnie, admilte fianqa. 

Eu ja diqse a v. ex." que mr. Birnie esta no caso de  
rliialqiier cidadão porluguez entregue aos tribunaes, em 
iaiijo julgamento não posso ingerir-me. 

A protecção que e u  posso prestar sera exercida a res- 
peito de mr. Birnie; e por isso, attendendo a um periodo 
tla sua carta, onde diz que mr. Birnie se queixa do estado 
da  prisão, em que se acha, ordenarei que se melhore a 
sua sorte quanto possivel. A prisáo onde esta mr. Uirnie 
e aquella em que e recebido qiialquer cidadãoportugiie~, 
em qualquer posição que se ache, no caso de  mr. Bir- 
riie. 

Quanto ao ullimo periodo da sua carta, que  começa: 
a I therefore respectfullg ask, etç. D peço a v. ex." tome em 
consideração o que  tenho dito nas minhas cartas antece- 
dentes, d'onde se  deprehende que não posso satisfazer ao 
seu pedido, porque não posso ingerir-me nos actos do po- 
der judicial; e permitta-me ponderar-lhe que tanto eu co- 
mo v. ex."evemus ser sempre estranhos a questões 
d'esta natureza. Quanto a copia do processo, o interessa- 
do ou o seu procurador, ou qiialquer outra pessoa, a po- 
derão obter do poder judicial, que e ainda o compelente 
a este respeito, e que d e  certo a ngo negara a q u e ~ n  a re-  
querer em conformidade com a lei do paiz. 

Sou com a maior considerayão e respeito-De v. en." 
m. a. v. e c.-Loanda, 2 de abril de 1861.-III.m% ex."" 
sr. W. Inman, flag oílicer, commandante em chefe das for- 
ças navaes dos Estadosunidos na costa occidentnl de Africa. 
= Sehastiüo Lopes de Calheiros e Menezes, governador 
geral. 



lll."'u e eex."'" si..-O juiz de direito da 2." vara de Loan- 
da acaba de ofriciar-me sobre a pris3o de um cidadão arire- 
ricano, chamado William Birnie, que esta pronunciado, 
dizendo que se acha n bordo da fragata americana Cons- 
tellacno. 

Tenho portanto a lionra de remetter a v .  es." o man- 
dado de prisão e copia do officio do mesmo juiz, para v. 
ex." tomar estes documeritos na derida çonsidei~:içáo. 

Deus guarde a v. es." Palacio do governo em Loa~ida, 
d l  de abril de .1861.-111.m0 e ex.'"Qr. W. Inman, flag 
oílicer, comniandarite em chefe das forças navaes dos Es- 
tados Unidos na costa occidental de Africa.=Sebastião Lo- 
pes de Calheiros e illenezes, goverriador geral. 

III.'""sr.-Recebi o oficio de v. S." com data de hoje, 
sob o n." 286, em que de ordem de S. ex." o governador 
geral me pede com urgencia uma copia do termo de pro- 
nuncia de mi.. Birnie, e do termo de denegação de fiança. 
Logo ordenei ao escrivão respectivo passar certidão do 
despacho de pronuncia; dos requerimentos de mr. Bir- 
~ i i e  para Banca; da resposta do miiiisterio publico a este 
respeito, e dos irreus despaclios, e parecendo-me conve- 
iiieritc: para esclarecer a (luestão, o esaaie de sanidade o 
mandei tambem passai- por certidão. A urgencia com que 
v. S." pedia aquella certidão, deu caiisa a riáo ir tambem 
o corpo de delicto, como eu desejava; entretanto, pelo 
iiieii despacho de pronuncia c depois pelo exame de sa- 
nidade, me parece que muito bem se conhece o crime e a 
sua importancia. Com este vae a certidão. 

Deus guarde a v. S." Loanda, 4 de abril de 1861 .-Ill.mO 
Sr. secretario do governo geral da provincia de Angola. 
= Luiz Antonio de Fiqueiredo. 

Bordo do navio chefe dos Estados Unidos, a Constellu- 
SUO. -S. Paulo de Loanda, 2 de abril de 1864. 
Ex."" sr.-O governo dos Estados Unidos da America 

nomeou mr. Edward A .  Birnie para guarda dos seus ar- 
mazens navaes, para se encarregar tlas suas propriedades 



111.""' c ex.'" ".-O juiz de  direito da 2." vara de Loan- 
da acaba de officiar-me sobre a prisáo de  um cidadão ante- 
ricano, cliamado William Birnie, que est8 proniinciado, 
dizendo que se  acha a bordo da fragata americana Cons- 
tellação. 

Tenho portarito a lionra de  remetter a v. ex." o niaii- 
dado de prisao e copia do oflicio do mesmo juiz, para v. 
ex." tomar estes documerilos na devida consideraçZo. 

Deus guarde a v. es." l'alacio do governo em Loaiida, 
"L de abril de 1869 .-I1l.mO e ex.Ino Sr. W. Inman, flag 
ollicer, comrriandante em chefe das forcas navaes dos Es- 
tados Unidos na costa occidental de  Africa.=Sebastião Lo- 
pes de Calheiros e !Ilenezes, governador geral. 

III.'n9r.-Hecebi o oficio de  v. S." com data d e  hoje, 
sob o na0 286, em que de  ordem de S. ex." o governador 
geral me pede com urgericia uma copia do termo d e  pro- 
nuncia de  mr. Birnie, e do termo de  denegação de fiança. 
Logo ordenei ao escrivão respectivo passar certidão do 
despncho de  pronuncia; dos requerimentos de  mr. Rir- 
nie para Aança; da resposta do miiiisterio publico a este 
itespeito, e dos irieus despaclios, c parecendo-me conve- 
iiierite para esclarecer a cluestáo, o exame de sanidade o 
mandei tarnbcm passais por certidão. A urgencia com que 
v. s:' pedia aquella certidão, deu causa a náo ir tamberri 
ci corpo de  delictci, como eu desejava; entretanto, pelo 
ineu despacho de pronuncia e depois pelo exame de sa- 
nidade, me parece que muito bem se conhece o crime e a 
sua importancia. Com este vae a cerlidao. 

Deus guarde a v. S." Loanda, 4 d e  abril de  1861.-Ill.m0 
sr. secretario do governo gcral da provincia d e  Angola. 
= Luiz Antonio de Fzgueiredo. 

Bordo do iiavio cliefe dos Estados Unidos, a Constella- 
cão. - S. Paulo de Loanda, 2 de abril de 1864. 

E X . ~ O  sr.-O governo dos Estados Unidos da America 
nomeou mr. Edward A .  Rirnie para guarda dos seus ar- 
mazens navaes, para se  encarregar (Ias suas propri~dactcs 



c\istcntes n'esaes armazens, em Loanda, o que foi aucto- 
I isacto pelo governo geral d e  Angola, c coririrmado por 
7113 Magestade Fidelissima. 

O dito E. A. Birnie foi agora summaiiamente preso, e 
negou-se-lhe a soltura sob fiariça, por se  defender em seu 
escriptorio d e  um ataque a elle dirigido n'aquelie logar 
por urn individuo qrie tem sido visto na rua, corno rle cos- 
tuine, depois d'aquelle ataque, e que portanto não está 
em perigo de vida nem impedido d e  cuidar 'de seus ne- 
gocio~.  

Portanto, em nome dos Estados Unidos da America, re- 
clamo do governo geral de  Angola a immediata soltura do 
dito E. A .  Birnie, e que urna copia dos procedimentos le- 
gaes, que tenbam tido ou venham a ter logar n'este caso, 
seja fornecida ao commando em chefe das forças navaes 
dos Estados Unidos ria estação de Africa. 

Pela mesma auctoridade reclamo que, em harmonia com 
a pratica cle outras naçóes em taes casos, metade das pes- 
soas qrie compozerem o jury, para o julgamento do dito 
E. A .  Birnie, sejam americanos dos Estados Unidos, e que 
um interprete ajuramentado seja empregado, por conve- 
niencia d'elle, durante o julgamento. 

Muitos oficiaes sob o meu commarido desejam assistir 
a este julgamento. Eu portanto requeiro que v. ex." me 
faça informar de quando elle tem logar. 

E geralmente sabido em Loanda, e eu pergunto a v. ex." 
se  não e verdade, que pelo t enpo  das occorrencias por 
que se procedeu contra mr .  Birriie, o fiscal da cidade de 
Loanda deu uma pancada com um pau no pescoço de  urna 
negra: que com essa pancada a negra raira sem sentidos; 
que  um facultativo fora chamado para ver a negra; que 
em consequencia d'essa pancada a negra morrerá prova- 
velmente, se  não morreu ja : que d'esse acto d e  violencia 
se intentou acção penante as aucloridades contra o fiscal; 
que nenhum procedemento teve logar; que o fiscal esta 
solto, e sempre o esteve desde o acontecimento. 

Se estas asserções são falsas, eu appello para o governo 
geral de  Angola, para que as contradiga ; s e  são verdadei- 
ras, em nome dos Estados Unidos, eu requeiro ao governo 
geral de Angola a imniediata soltiira e o processo crimi- 
nal de  mr. E. A .  Biroie, de maneira que a administração 
da justiça seja boa e igual para todqs. 



Soii com a maior consideração-De v. ex." m. o. S.- 
Ele.'"" sr. SebasliGo Lopes de  Calbeiros e Menezes, gover- 
ri;~dor geral da provincia de Angola e suas dependencias. 
= W. Inntan, tlag officer, commaiitlarite ein cliefe das 
forças navaes dos Estados Unidos na costa occitlental cle 
A frica. 

Srssão eiraordinaria (10 conselho do goverrio, de  3 (1,: 
abril de  1861, i 1 hora da tarde. 

O sr. presidente, ;i hora iiidicada. abriu a sessão, eslanilo 
preserites os srs. conseltieiro presidente da relaçào, te- 
riente coronel Rudslíi, escriv3o deputado, Lopes da Silva, 
e Carmellino, e o sr. juiz da relay3o Guedes, convidado 
para assistir; e entraram tiepois os si-S. procuradores da 
coroa e juiz de  clireito da 2." vara, tarnbem convidados. 

Foi apresentada a consitleracão do conselho, como ob- 
jecto da reunião d'elle, a yueslão suscilada entre o com- 
rriandaritc das forças riavacs americanas e o Sr. governa- 
ilor geral da provincia, por causa da prisão d e  mr. Eduardo 
A .  Birnie, t!ncarregatlo dos armazens da esquadra ame- 
ricana, pronunciado rio juizo criminal, lendo-se toda a 
correspondericia Iiavida sobre o assumpto. 

D'ella se  viu que o dito commandarile pediu que o sr. 
goverriatlots geral fizesse soltar o preso sob fiaiiça : que 
pediu drpois, que o entregasse para o comrnandaiite o 
Iàzer sair do  paiz, pretextando para isso uma dispusiçáo 
do riosso tratado d e  commercio com os Estados Unidos; 
e que terminou por requerer, em nome dos mesmos Es- 
tados Unidos, que o preso fosse solto sob fiança; que  fosse 
julgado em um jury metade americano; que elle fosse 
~~reveriido do dia do julgamento, porque os seus oficiaes 
queriam assistir a elle; e que se Ihes desse conta do pro- 
c-csso decorrido e a decorrer. Assim como se  viu que  os 
seus pedidos e exigencias tomavam por fundamento ser o 
preso agente otflcial dos Estados Unidos. 

Viu-se por oi1ti.o lado que o s r .  governador geral, tendo 
ilrmonstrado que o preso era nrn siniples agente particu- 
Inr, sem nenhum caracter nem immunidades officiaes, e 
que não cabia nas suas altribuições ingerir-se no anda- 
mento dos negocios de  justiça, s e  tinha recusado is  pri- 
riiciras e~igencias. O l:onselho mostrori estar convcncido 



tio clur 3 (jiiestáo tinha sido seguida pelo governo geral 
~.oiri miiilo acerto, c. que so tinha chegado aonde chegou 
por ciilpa do commaridanle das forcas americanas. 

Enlrou-se depois na considerac;ao da ultima exigencia 
feila em carta de  2, e e:iiregiie depois das dez horas (10 
mesmo dia 3, por tres ofíicia~s aineric~noe, sciido dois 
d'elles superiores e commandantes dc  riavios, coristitiiindo 
assim uma especie de irilimação feita militarmc:rile. 

O sr. procurador da corda propoz um expedicrite para 
conciliar as dificuldades, contra o qual se  pronunciaram 
os srs. presidente da relação e juiz Guedes, e qiie não 
teve seguimento. 

Depois d e  variada discussão o conselho emittiu a opi- 
nião unanime:-Que se devia resporider i ultima exi- 
gencia com a mesma firmeza e dignidade com que se íi- 
nha respondido as primeiras; que o governo geral devia 
tornar todas as providencias para que a lei fosse cumpri- 
tla e mantida a dignidade nacional; e que esla exigia 
que o processo seguisse todos os seus tramites, e que o 
preso náo fosse solto á fianfa vistoque a lei o não pcr-  
millc. Sobre o que o sr. governatlor geral declarou. que 
essa fora sempre a sua resoluçáo. 

O sr .  presidente corisultoii ern seguida o conselho sobre 
a convenieiicia d e  dar desde já parte do occorrido aos con- 
sules eslrangeiros, para os 1)rr:veriir de  clue não era im- 
pnssivel um conflicto, e para elles fazerem o que julgassem 
de irileresse das suas riações, o que o conscltio appro- 
vou. 

Consultado sobre se, podendo receiar-se um insrillo 
das numerosas forças navaes americanas existentes no 
porto, e um ataque com o fim de tirar o preso da mao 
da justica, deveria tomar-se ~s lens i \~amenie  todas as mc- 
didas, ou se deveria sómente tomar-se todas as precau- 
ções, pôr tudo de sobreaviso e a postos, mas sem dar mo- 
tivo d e  alarme A cidade, como era a opiriião de s. es.", foi 
o conselho da mesma opinião. 

Depois do que o Sr. presidente encerrou n sessão, sendo 
h horas, da qual eu Jose Barhosa Leio, secretario geral, 
lavrei esta que fiz transcrever e sul~screvo. Jose Barbosa 
Leáo.= Calheiros, governador geral.=Mendcs Afonso - Hudski = Pereira I)inlo = Cormellino = Lopes dtr 
Silrn. 



Ill.mO e ex."I0 sr.-Recebi hontem a carta que v. e ~ . ~  
me dirigiu em data de 2 do corrente. 

Aos dois primeiros periodos d'esta carta, dizendo que 
nir. Birtiie foi nomeado pelo governo dos Estados Unidos 
da Ainerica guarda d e  siia propriedade existente nos ar- 
mazens de Loanda, que foi reconhecido pelo governo ge- 
ral e confirmado pelo governo de  Sua Magestade Fidelis- 
sima, e bem assim que foi preso summariamente por se  
defender em sua casa, etc., j A  tenho respondido nas mi- 
nbas cartas antecedentes, e ajuntarei agora a citação do 
artigo 10." do tratado de  2 6  de  agosto de  1840, in fine, 
por v. ex." cilatlo na sua carta de 3 0  do mez p. p., e do 
artigo 1 1." in fine por aiialogia. 

Aos perioclos seguintes onde se diz: « portanto em no- 
mc dos EstadosUnitlosu apela mesma auctoridade* amui- 
tos officiaes etc.)), permitta v. ex." reportar-me A minha 
c:irta íle 2 do corrente, e lembrar-lhe o conteúdo dos $3 
2.' e 3 . V o  artigo 14." do mesmo tratadoacima citado, r 
dizer-lhe que nào podia esperar que taes exigencias me 
frissem feitas por um cornmandante da estaçáo naval dos 
Estados Unidos. 

Desculpe-me v. ex." de  não entrar tia discussão dos dois 
til timo$ periodos da sua carta, onde diz que uma negra quc 
foi espancada os dias passados morreri provavelmerile, 
se  não morreu ja. E esta uma questáo que eu tambeni 
não podia esperar que me fosse apresentada por v. ex:' 
Respondo para qiie se náo pense que o náo posso fazer. 
A negra a que v .  ex." se refere náo morreu; esteve agor:i 
rnesmo dentro do palacio do governo. O processo corre, 
o facto teve logar no dia 2 4 ;  o aggressor ainda não estd 
proriunciado, pois sáo deco~ridos s6  onze dias. blr. Bir- 
riie só foi preso passados dezeseis dias. 

Por iiltirno, tenho a honra de  acrescentar que dirigiu- 
do-se v. eu:' :\o governador geral de  Angola em nome do 
governo dos Estados C'iiidos da Ainerica, pelo vapor Zni- 
re, que (leve partir imanh3 para Lisboa, passo a subniet- 
ler esta pendencia i ponderaf2o do governo d e  Sua Ma- 
gestade Fidelissimn, ;i quem só cumpre entender-se com 
o governo dos Estados Unidos. 

DPUS guarde a v. e~ .~-Palacio  do governo em Loan- 
(];i, 4. tle ahril de  1861.-Ill.m0 e ex."'Osr. R'. Inman, flag 
oflicer, coininaridarite em chefe das forças navaes dos Es- 



tndos Unidos na costa occitlental da,Africa. = Sebastião 
1,opes de Calheivos e Menezes, governador geral. 

11I."" e ex."" sr.--Dei conta a v. ex.' pelo vapor Zaire da 
pendericia que tive com o commandantr das forcas navaes 
dos Estados Unidos, por causa da priç9o do encarregado 
dos armazens da esíliiadra n'este porto. Hoje cumpre-me 
participar como terminou. 

Remetto por copia as ultimas cartas que o comrii:in- 
dante me dirigiu, as quaes não respondi. Veri  v. es." que 
elle espera a resolucão do governo de Sua Magestade, 
consta-me que mandara tambem pelo Zaire communica- 
çõrs snhr8e o assumpto ao ministro americano n'essa corte. 

Devo tambem dizer a v. eu." que, drpois do occorrido, 
o cominunilarite das forças navaes amer.icanas recolheu a 
t)oi-do os generos que tinha no deposito, e em scguida lar- 
gou d'esie porto. 

Deus guarde a v: e ~ . ~  Loaritla, 27 de abril de 1861.- 
I1l."10 e ex."I0 sr. ministro e scci.eliirio d'estado tios riepo- 
cios da inarinlia c ultriimar.=Sebatstião Lopcs dc C([-  
1h~iro.q C Ment>t~s, governadoib geral. 

Bordo do navio chefe dos Estados Unidos, a Con.\:clla- 
!-cio, S. Paulo de Lonnda, 4 d e  abril de 1861. 

Ex.'"" sr.-Tenho n Iionra de  acciisar a recepçáo tla 
carta de  v. ex." de  " L t ~ o  corrente. 

Toda a minha atteiic5o está voltada para as vistas tlc 
V. ex.', expostas n'es!:i carta, sobre varios pontos, com 
r e l n ~ i o  ao assiimpto de  inr. Birnie, tratado na correspon- 
dencia qiie encetei com v. ex." em '26 do mez passado. 

Não posso avaliar a substancia dos termos da carta de  
v. ex." com applicação a mr. Birnie, que elle esta iridi- 
ciado, e agora aqiie foi muito legalmente lançado 110 rol 
dos cnlpiitlos, etc)). ?Ibstenho-me de commentar o que 
não posso eritentler. 

V. eu." i: justo em suppor que eii não pretendo que se  
transgridam as leis do paiz, ou se  faca um processo espr- 
ria1 p;u-;j 1111.. Birnie. 



Conio a prisão de  mr. Birnie continua, sem lerino ap- 
parente, é muito para desejar a melhora de  condição no 
carcere, promeltida por v. ex." na sua carta de "L0  cor- 
rente. 

Em resposta ao pedido quedirigi a v. ex.", de  me ser 
dada uma copia do processo, relativo a mr. Birnie, obser- 
va v. ex." a que o interessado, ou o seu procurador, ou 
qualquer outra pessoa, a poderão obter do poder judicial, 
que de certo a não negaran. 

Esta resposta não e a que eii tinha motivo de  esperar 
da urbanidade de  v. ex.", depois de ter sido mutuamente 
entendido pela nossa correspondencia que eu  me deveria 
dirigir sómente ao governo geral sobre qualquer assum- 
@o. 

Sou com a niais subida consideraçlo-De r. ex." m. 
o. S. -Ex."O sr. Sebasliao Lopes de Calheiros e Menezes, 
governador geral da provincia d e  Angola e suas depen- 
dencias. = William Inman, flag oficei*, commandante 
em chefe das forças navacs dos Estados Unidos na costa 
occidental d e  8fricu. 

Bordo do navio cliefe dos Estados Unidos, a Constellrc- 
@o, S. t'aulo de  Loarida, h de abril d e  1864. 

Ex."" sr.-Tenho a honra de  acciisar a recepçlo da 
carla de  v. ex." de  2 do corrente, acompanliada da copia 
tlr, uma coniniunicação feita em " L o  corrente pelo juiz 
tia comarca de  I,oanda, com referencia d captura de mr. 
William Birnie, e a sua pronuncia n'esse juizo. 

Tenho a horira de  dizer a v. ex." que os tribunaes de 
Loanda niio lêem jurisdicção a bordo dos navios dos Esta- 
tlos Unidos. 

Sou com a maissubida consideração-Dev. ex."rn.o. S. 
-Ex."O Sr. Sebastiso Lopes de  Calheiros e Menezes, go- 
vernador geral da provincia de  Angola e suas dependeli- 
cias. = Willinm Inman, flag ofticer, commandante eni 
cliefc das forças navaes dos Estados Unidos na costa occ:i- 
dental d e  Africa. 

Ilordo do ~iavio chefe dos Estados Unidos, a Constella- 
!.río, S. Paiilo (Ic I,oaridil, 5 de abril de 1861. 



l i x . " "  sr.-'St?iilio a lioiira (li: acciisar a recci~yáo (1;) 
carta de v. es." cle 4 do cBorrentc, na qual escreve as se- 
giiiriics esprcssóes, itfériiido-se i minha tlc. 2 docorrerite: 

@u(! mr. Birriit: foi iiomeailo pelo goveriio (10s Estados 
Uriidos iIa Anierica gutirrla d;i sua pro1)rietlatlo existente 
nos ai,rnazens de Loaiicla, etc. 11 

Peco licthiiça p;ira i,vc.tilicar o sentido d'esta citac;ão feita 
por v .  es.", (Ia minlia ca:ii.ta tle 2 do corrente, lia qual esta 
escripio por forma clifi'(!i.eiilc, e cxactamentc como sc- 
gue : 

« O  governo dos Estados Unitlos da America norneou 
rrii.. E.  A .  Birnie seu cornmissario naval (to be its iiaval 
store Iíeepei*), para tomar conta da sua propriedade, exis- 
leiite rio arrnazr:m naval de  S. Paulo de  Loanda; que 
(wliicli) foi auctoi~isado pelo governo geral de A~igola o 
coiilirniatlo por Suii blagestade Fide1issima.u 

'Sentia v. ex." a 1)ondade de observar quo a palavra irr- 
gleza which, i. aqi~i  usada para o arrnazcm riaval de Loari- 
(Ia corn o rcconliecimcrito ~ ' C S S P  governo ger;il e do cle 
Sua hlageslade Fidelissinin. Sc>ja-ine perriiittitlo ;iporitai- 
a v. es ."ue na lingua irigteza a plilavrci ~cll icl~ 1tl'ei.c-se a 
cousas e ri90 a pessoas, e a palavra who o ~ i  whow idcrc-se 
a pessoas e náo a coiisas. 

O recoriliecimento tie que fàllo lia iniiilia carta appli- 
ca-se ~)oi~laiito evidcritemeritc: iio ai-mazern, e 1120 a ini.. 
Ririiie, e a leitura correcta tlu pliislise contluz i1 esta idb .  

Na sua carla de 4 tio cnrrei-ile, acima cilada, refere-se 
v .  tis.;' a varios assumptos e pedidos, feitos por parte dos 
Estntlos Uriidos erri favor de mr .  Biriiic. II;I  minlia carta d e  
2 do corrente, diiaigida ao goverriadoi. geral dt: Arigola, 
eiri refererici:i aos quaes iriforma v. es." que pelo vapor 
Zairc, qiie larga iimanlrã para Lisboa, submette esta pen- 
tlericia li ponderaçáo do governo cle Siia Mtigestade Fide- 
lissim;~, a quem so cu1npi.e enteiidei,-se com o governo 
(10s Esl:iclos Unidos. \ 

1)cius guarde a r. es.,'--Sou com a mais subida consi- 
tlei,acJo-- De v. es.'- Es.""' sr. Sebastião Lopes d e  Ca- 
Itieiros e Menezrs, govc~i~i~;itloi geral de Arigola e suas de- 
peridericias. = WillM~rr lnmavi, flag officet., coinman- 
tlante eni cliefe das foi*cas riavaes dos Estados Liiidos na 
costa òccideatal dc. 4,fr.ica. 



Passacios eslas occoi*reiicias, que teriiiiri;ii.a~l~ iio dia 5 
tle abril, foi o governador pessoalmente cumprinieritado 
no mez de  julho, no palaeio do governo, por seis corririiari- 
dantes de vasos tle guerra americanos, que sc lictiavam 
surtos no porto, sendo por aquelies oi1iciat:s rogado ; I  vi- 
sitar os seus navios, e convidado a jnritai. pelo distincto 
commandante S. W. (;odori, t i ~ i e  coritrci-alrriirante e chefe 
da estaca0 naval clos Estados Unidos na costa do Brazil. 

No dia apr;isaclo r-) governador cumprimentou a hordo 
de cad;~ riavio os seus respectivos commaridarites, os quaes 
acon~~~arihantlo-o A proporçáo que se ia retii-arido, se ['eu- 
~iiram todns a bordo da corveta Jlohican, onde jantarriri. 

Esle aclo de  distincr,5o e corlezia foi retribuido dias de- 
pois pelo governadoi., que reeuniu no palacio do goverrio 
todos os commandantes e outros oficiries americarios, beni 
(:orno o corilra-almirante Rosse, comiiiaridante da eslaç;?o 
franceza, que havia chegado do Gaháo. N;?o se achava iio 
parto o commandante tla estação arnericaria \V. Innian. 

O preso foi julgaiio eniaudieiicia, 3 i ~ u e  assistili gi~intle 
riumero de  oíliciaes americanos, e coiitlcmriado i e ~ p u l s ã o  
da provincia. 

Solto o preso, tlirigiii-se immedialamerite ao goverria- 
doi. para lhe agradcçer a maneira como havia sido tra- 
tado, e pedir-lhe alguns dias de  demora, a fim d e  dispor 
os seus negocios; e declar~ando cjue tenc,ioriava recorrer 
ao poder moderador pari1 ser alliviado dos effei tos da sen- 
tença, rogou o mesmo gover~nador de  recommeridar a sua 
causa ao governo de  Sua blagesiade. 

Seguiu-se depois o facto que consta da correspondcncin 
que abaixo se transcreve : bem como o oilicio de despe- 
dida ao commandarite da estação americana W. Irirnari, 
que parliu de Loanda achando-se o governador em via- 
gem no inl.erior da provincia. 

Rordo do navio dos Estados Unidos .1lohiçan, S. Paulo 
de  Loanda, 10 de agosto de 1861. 

Sir.-Tenho a I~oni.~i d e  iircluir com esla a copia d;i 
uma carta, cluc julgiiei do meu grato devcr dirigir ao 
commandante ern chefe, chamando a sua attencão para o 
iián solic:itadoofft:recimcrito do \.. e ~ . ~  de cluaesquer fundos 



qiie o ineu navio podessc carecer, assim como ;I i'tlsl,ci.ti- 
va recposta do cornrnandante em chefe. 

VerA v. ex." que na urgeiicia de  negocios, que sobre 
elle pesavam no momento da partida, sente ser obrigado 
;i desistir da satisfacão de  lhe apresentar ~)rssc~alrrierite os 
seus agradrcimentos, porem quiz escollier-mo, como me- 
dianeiro, para transmittir o seu elevatlo conceito de  at- 
tericão e consideração pelo interesse manifestado. 

Em ciimprimeiito, permitta-me pois de renovar a v.ex." 
o ineu reconhecimento, sentindo qiic as circumstancias 
terilinni causado uma tão repentina cessac3o da perma- 
riencia tla esquadra ri=esta costa, e das lisoiijeiras relnçõos 
que existem, e cu estou certo que continuariam a existir 
entre nós e o governo cle v. ex." 

Permitia-me, sir, cle aproveitar esta occasião de reno- 
var, ainda uma vez, as elipressões de alta consideração, 
com a qual tenho a honra de ser. -De v. ex.", m. O. S. 
-Ex.'"O SI-. govei~riador geral de Aii:rola. =S. W. (;o- 
don, coinrnander. 

Copia.-Bordo do navio dos Estados Unidos Mohir,an, 
S. Panlo de  Loanda, Fi de agosto de 4864. 

Sir.-Tenho a Iionra d e  communicar para informar o 
governo, que na miiitia ultirria entrevista com o governa- 
dor geral de  Angola, elle se dignou (sem que da minha 
parte houvesse solicitação de ftjrma algiirna) offerecer pa- 
ra supprir o Mohican, sob o meu commando, com todo o 
dinheiro que este navio podesse precisar; este offereci- 
mento, feito como foi, no momenlo em que se  acabava 
de  receber noticias de  serias crises fin:tiiceiras do iiosso 
governo, e qiiando s6 poderia prockirar-se dinheiro rio 
commercio d e  Loanda com juro niiiito elevacto, e ainda 
assim com grande dilficuldade, d3 uma tão elevada me- 
dida dos seus obrigantes sentimerilos d e  interesse pela 
nossa esquadra aqui, e pelo nosso governo, que julgo do 
meii dever chamar a attenção sobre este facto. 

Ern vista das disposicóes especiaes da repartição finan- . 
ceirn d'este navio, nGo me achei auctorisado a aceitar o 
offerecimento de  S. ex." n'aquella occnsiTío, porhrri apre- 
ciei devidamente este açto cie interesse, e uma táo grande 
prova da exislencia dos melhores seiitimentos da sua par- 



tc:: (: 1)c1la inesrna forma inc ohpressci para com elle, e 
:igctr.a julgo nc:cesçario dirigir-vos esta cornmuiiica~ão. 

Sou com o maior respoilo, v. o. S. - Sur tlag ofiicer, 
W. Iriman, conirnantlante da esquadra dos Estados Uni- 
dos nn cosla de  Afrnicli.=S. W. G'odon, romm;indante. 

Copia -Rnrdo tlo navio dos Estados Unidos a Cons- 
t~lla!'üo, S. I'aulo dc Loarida, 10 de agosto de  1861. 

Sir. --Recebi a vossa communicaç~o, datada d e  5 do 
correrite, pela qual sou informado do muito cortez e es- 
pontíineo offerecimento de S. ex." o governador geral dc  
Angola, de supprir quaesquer fundos que o Mohican po- 
(lesse carecer. 

N3o deixarei de  irifoi niar o governo dos Estados Uni- 
dos d'esle :icto tle cortezia (coniity) e consideração da sua 
parlc. 

Estou táo occiipado com iiegocios concernentes 6 par- 
iid:i tla escliiadra, rluc nic vejo privado involuntariamente 
t l i b  ;iiireseiitnr a S. c\.<'  o elevado conceito que formo da\ 
Li~;is tlispnsifó~s herievolas n'esta occorrencia. 

Muito estimarei, se vos for possivel, que assim 111'0 
caonimunic~ueis. 

Sou rniii respeitosamente, v. o. S.= W. Inmatz, flag 
officer, c.ommandantc da rscliiadra africana dos Estados 
Unidos. - Ao c.ommaiider S. W. Godon, commandantcdo 
iiovio 111ohir.nn dos Estados Unidos, Loanda. 

Bordo da fragata Constellação, em S. Paulo tle Loantla, 
I I tle agosto de 1861. -Ill.mO e ex."lo sr.-No rnomcrilo 
tle partir, (liiasi inesperadamente, para os Estados Urii- 
dos, sinto que a aiiscrici~i de v. ex." mc prive do prazer 
c10 apresenl:ir-llie os meus respeitos, e lambem da honra 
tle pessonlmentr me despedir d e  v. ex." 

Sirvo-me comtiido do iinico meio qcie ine resta dc  ex- 
primir todo o mpii reconhecimento pela consideração corri 
cliic v. rx." tem attendido aos iriteresses dos Eslados Uni- 
tlos, preslaiido-';c. n forneisc'i ns soinmas que fo.,iem nc- 
i-cl~~;ti.ias ao tlcsrrnpcnho tlo i.chi-v1.o a meu c2ar.go. 



O coirirnandar~te Godon Iica incunzbido de fazer cori1ic~- 
ter ;i v. ex." que eu terei grande prazer eni desempe- 
iiIi:ir-me do dever de  participar ao governo do meu paiz 
quanto deve i benevolericia cle v .  ex." 

Ppla minlia parte sO me rebta repetir a v. e ~ . ~  que, 
nos Estados Unidos ou ri'outro paiz, onde t11nh;t a fortiiri;i 
de o tornar a ver, terei grande prazer em oíkrecer a v. cx." 
as minlias homenagens. 

Deus guarde a v, e ~ . ~  m. O .  S. - E X . ~ "  Sr. Sebastiilo 
Lopes de Calheiros de  Menezes, povei'riador geral da pro- 
vincia de Angola e suas deperidencias. - W. Inrnan, corri- 
mandante cm chefe das forças nakaes (10s Estados Unitlos 
na cosla occidental de Africa. 

Copia.-Sua Magestade El-Rei, a querri forani pr3eseri- 
tes os onicios do governador geral de  Angola, n." "0 e 
123 de 5 e 27 de  abril ultimo, relativos a peridencia que 
teve logar entre o mesmo governador geral e o comrriao- 
dante das forças navaes americanas, em consequencia da 
prisão do índividuo da mesma nação, qtic se achava eii- 
carregado do fornecimento da esquadra estacioiiada em 
Loarida; manda, pela secretaria d'estado dos negocios da 
niaririha e ~iltrarriar, participar ao sobredito governador 
geral, que este assumpto está sendo tratado pelo governo 
com o ministro d'aquelles estados na corte de  Lisboa, e 
que da resolução, que for tomada, lhe serli dado conheci- 
merito opportunamente; náo podendo comtudo Sua Ma- 
gestade deixar de desde ja approvar a firmeza e digni- 
dade coiii que clle governador se Iiouve em tal pendencia, 
mantendo o decoro da auctoridade que Ilie foi confiada. 

Paço, em 28 de junho de 186i.=Ca,rlas Bento da 
Si11-n. 

N." 47 

Serie clc 1861 - Angola- Governo geral--N."o0- 
--I1l.mO e c\."'" si.. -1Ia uin assumpto i10 maior mo- 
mento, riao proprio cl'csta proviric-ia. nias cluc praenclc com 



ellá, para o qual julgo indispensavel chamar a attenção 
de r. ex." 

Refiro-me a qiiesláo de brayos para a ilha de Thome. 
Os Iiabitarites d'esta ilha, como e sabido, vêem todos os 
annos perder-se grande parte do sei] cafe por falta de 
gente para colhe-lo; e por isso, como era d e  crer, tratam 
por  todos os meios de remediar tamanho mal. E-lhes im- 
possivel trazer pretos da costa fronteira do norte e d e  
leste, e iiáo podeni illudir-se com a idea de  engajar bra- 
vos rra Europa para tal mister; o seu recurso é pois An- 
gola, e aqui se dirigem. 

Mas o tratado de 1842, pelas suas disposições expressas, 
e sobretuclo pela iriterpi8etação que aqui se deu ao n.O 4." 
do artigo S.", e por ser n'este governo geral equipara- 
do ao escra\o o preto vindo do interior, cu,jos serviços 
a lei considerou devidos por dez annos ao seu possuidor, 
[ornam impossivel a esta provincia fornecer a de S. Tlio- 
m e  os braços que  precisa, e pbde bem d'aqui receberi. 

A interpretaçáo dada ao referido n.O 4." do artigo 5.O 
e, quanto a mim. erronea, e appliça-Ia i s  viagens entre os 
portos da provincia (segundo a interpretaçáo dada A por- 
taria do ministerio, de  17 de  fevereiro de  1857, no officio 
do governador geral d e  20 de abril do  mesmo anno), B 
para mim incomprehensivel. Do mesmo modo considerar- 
mos nós os libertos, acima referirlos, como escravos. e 
applicar-lhes as mencionadas disposic,ões do tratado, que 
trata pura e simplesmente de escravos no rigor da expres- 
sáo, é pratica que  aqui encontrei em uso, e com a qual 
não posso conformar-me. 

Quando no n." 4." do artigo 5." do tratado se diz, «que 
nenliuns outros escravos sejam embarcados no navio em 
que  se  acharem os ditos escravos de  serviço d e  sua casab, 
quer dizer-se inquestionavelmente=nenhuns outros es- 
cravos do mesmo colono=que muda de residencia ; e não 
se  diz que rio mesmo navio não possa ir um, dois o11 mais 
colonos, que mudem de residencia como o primeiro, e 
que levem cada um dez escravos, que sejam bona fide do 
serviço de sua casa: assim como não quer dizer-se que  
n'um navio não possam ir dez, viritc ou trinta passageiros, 
cada um com dois escravos, que igu:tlmente sejam h a  
$de do serviin de sua casa. 

1 V i i I i ~  r ! i r  11." 53. 



.\pesar da Iri não o dizer nem o poder dizer, poryut: 
3eri:i iiin absurtlo, i: esta a pratica cliie aqui ciicontrei, t! 
segiirido ella ncnhiini natio p0de levar mais que dez es- 
cravos. De mais, consideram-se os libertos, a que acima 
iiir referi, como sendo escravos sob oste poiitb de  vista, 
o por isto não pode trimbem levar iriais de dez libertos 
o11 de dez escravo> e libertos. Srgurido essa prática iiin 
passageiro ou colono, o11 uris poucos de  passageiros ou 
colonos, que estão desembaro~iitlns a todos os respeitos 
para sairem da provincia, são aqiii retidos, soffreiido tal- 
vez muito em seiis iiiteresscs, e sotyrendo lambem rnuito 
directamente o interesse publico. 

A lei e clara, mas aindaque riáo fosse tão expressa, 
quando a sua interpretação fdra duvidosa, não deviam as 
auctoridades portiiguezas interpreta-la restrictivamente, 
sobre tudo na presença da falta de  braços em S. Thomé, 
táo prejudicial aos interesses d'aquella ilha e do paiz. Nin- 
gciem, em caso de  duvida, deixa de  interpretar a lei em 
seu favor ampliativamente. 

Assim pois, em vista da letra e do espirito do artigo 
5 . O  do tratado de  1842, entendo que são inquestionaveis 
cts corollarios seguintes: 

1 .O Nenhum çubdilo portuguez pbde sair para fbrn da 
provincia de  Angola, levando em siia companhia mais de  
dois escravos, e devendo ainda c s s ~ s  dois serem bona 
@da do serviço de  sua casa; excepto se for colono que 
muda de residencia. 

2.O O cculono que muda de residencia póde levar dez 
escravos que sejam bmn %de do scrviqo de sua casa, mas 
não pbde levar neiihum oiitro escravo seu. 

3." Um navio p0de levar um nuniero indeterminado de  
escravos, uma vez que elles peri~nçani ao respectivo nu- 
mero de subditos portuguezes ou de  colonos, na confor- 
midade dos corollarios antecedentes. 
4." Em viagem de um porto da lirovincia para outro, 

os passageiros ou colonos portiipriezes podem levar todos 
os escravos que quizerem, por isso que no tratado nada 
s e  estipulou a tal respeito, e a portaria d e  47 rle fevereiro 
de  4857 não p0dc ter força para privar os cidadãos d e  se 
mudarem com :i siia propriedade, na conformidade das 
leis. 

5." O tratado não l~g idousohre  a classe deliberioscrea- 



da pelo decreto de 1 4  de dezembro de  1834, não s6 por- 
que não existiam ainda, mas lambem porqiie náo são es- 
cravos; siio gentc livre, embora debaixo de tutela, e sh 
dilfcrentes dos outros libertos por terem ainda de  servir 
forços:imnite por algum tempo sem reccl)er salario. Por- 
taiito c?stes lil)erlos 1130 estso c:oniprctieiididos tio traiado, 
n poderri sair (Ia provincia em qiialqiicr riuniero, sendo a 
siia saida coinpeteiitemerita legalisada. 

I'arece-me que iiiriguem (liri que a interpretação que 
dou 6 lei seja forcada: e tal 6 a minha convicção que só 
1)osso adniitlir que Iiaja talvez alguma duvida da parte de 
pessoas niais escriipulosas, quanto a serem embarcados 
mais escravos n'um navio, onde estiverem os dez d e  um 
i:olorio rluc mude de residencia, cingindo-se cegamente A 
letra (10 n." do artigo 5." do tratado. 

Mas entre nós interpretam-se as leis pela letra e pelo 
ctspirito; e qiiern considera a disposiçáo tle que se trata. 
vê bem que o legislailor quiz dizer: «Qiie nenhuns ou- 
tros escravos (d'esse colono) sejam embarcados no navio 
em qiie se achareni os ditos escravos de serviço de srra 
coso». Entendo pois qiic, esecutando-se o tratado de 
184.2, segundo os principias acima enunciados, esta re- 
solvida a grave qi~cstão da ilha tle S. Ttiome, indepen- 
dentemente do disposto rio ri.V40 do artigo 5.' sobre es- 
cravos. O 5." corollario acima apresentado sobre os liber- 
tos, e iriqi~estionavel e decide tudo. 

Concedi?ndo-se, como se  deve fazer, pois n5o ha motivo 
nem direito para deixar de  conceder aos proprietarios de  
S. 'Thomé ricgociarem o serviço dos libertos de Angola, e 
leva-los para aquella ilha, terão elles n'uni o ~ i  dois annos 
a gente que precisam, e a ilha no fim de oito a dez, pos- 
suirh uma immensa população livre, e estara a caminho da 
siia maior riqueza e prosperidade. Passados vinte ou vinte 
e cinco annos, quando esta ilha e a do Principe estiverem 
todas cultivadas, virão #ali os colonos pedir a t)sta pro- 
vincia terrenos para agriciiltarem. 

Peço pois a v. e ~ . ~  e ao governo que, prestarido a este 
importaritissinio assumpto a attenção que morece, s ~ j a  
decidido como for de mais interesse para o paiz. 

Nio me parece, vendo os cruzeiros inglezcs consenlir 
que a Franca eiigaja livremerite no Zairo pretos para as 

. suas i.oloriias, clile devamos deixar debaterem-se na an- 



gustia os proprielarios da ilha de S. l'homk, e perdei-ein 
ali valiosos interesses particulares e gernes, sO por defe- 
rencia para com qiiem 3 náo tem comriosco, achando-se 
da riossa parte a lei, a justiça e a equidade. 

Emfim peco com instancia que v. ex." me diga, se  in- 
terpreto bem ou mal a lei; poisque, em attencão ao me- 
lindre das questões de exportac;ão de pretos, apesar d e  
entender que a pratica estabelecida é illegal e muito pre- 
judicial, conio parece estar sanccionada, ao menos tacita- 
mente, pelo governo, não me atrevo a altera-la seni or- 
dem do governo. 

Deus guarde a v. ex." Loarida, "L de março de  1861. 
-lll.n'Q ex."'O Sr. ministro e secretario d'estado dos ne- 
gncios da marinha e ultramar.= Sebastião Lopes ile Ca- 
lheiros e ~Tlenezes, goverriador geral. 

Angola -Governo geral -N.O 303-111.m0 e ex."1° Sr. 
-Seiido eu visitado pelo commandante da esfaqáo naval 
ingleza n'esta costa, Edinondstone, em companliia do com- 
missario britannico, Edmnrido Gabriel, foi por elles tra- 
zida a conversaçlo ao assiimpto tla ida de pretos d'clsie 
porto para a ilha de S. l'homé; e considerando de  impor- 
tancia o que por esta occasião se disse, julgo do meu de- 
ver communica-lo a v. e ~ . ~  

Aquelles funccionarios britannicos mostravam desgosto 
pela ida de  pretos para a provincia de S. Thomé em na- 
vios de véla, e pai-iicularmente rios vapores da companhia 
Uniio Mercantil, sob pretexto de que se poderia ali com- 
meri.iar na exportação de escravos; e empenharam-se 
commigo para que eu a fizesse cessar. 

Mostrei-lhes qiie esses pretos iam em perfeita confor- 
midade com as leis portuguezas, c em completa harmonia 
com o tratado d e  3 de julho de  185% nnáo obstante, re- 
petiram as suas instancias, e, como Ilies respondesse que 
o não fazia por me riáo assistir esse direito, declaroii o 
commandarite da estaçáo, que ia sulrmetter este assum- 
pto á consideracão do governo de Sua Maçestade Rritan- 
nica. 

Como pois é possivel, qtie alguma reclamaçáo se faça 
em Inglaterra ou em I,isl,oa, cumpre-me expor claramente 



o que se passa com relação aos pretos que de  aqui vão 
para S. Thomh. 

Nenhum navio que síle dr! Loanda para S. Thome, re- 
ceùe mais de dez pretos escravos ou libertos, levando-se 
portanto ate a exageraçgo a pontualidade no cumprimento 
do tratado de 3 de julho, onde os libertos náo são nem 
podiam ser comprelrendidos. Tanto uns como outros sa- 
tisfazem a todas as condições determinadas nas leis res- 
pectivas. 

Quanto a pretos livres, vão aquelles que  tiram, corno 
taes, passaporte na conforsmidade da lei, satisfazendo ain- 
da assim a condições por mim impostas, com as quaes 
proeiiro assegurar-me a respeito da sua condição. Para 
isso dão um fiador idoneo de  serem os proprios, de  que 
tratam os requerimentos nos quaes se  pede passaporte 
para S. Thome na qualidade de livres, do que se lavra o 
termo competente; serido alem d'isto o requerimento 
para o passaporte instruido com um documento da admi- 
iiistraçáo do concellio, que os desembaraça na condicão 
d e  livres. Por outro lado marido oficialmente ao governa- 
dor d e  S. Thome uma relaçáo nominal dos pretos livres, 
e outra CIOS escravos e dos libertos transportados em 
cada ria\io. 

Portanto os pretos que d'aqui passam para S. Thomé 
váo em rigorosa coriformidade com a lei, satisfazem a for- 
malidades e dão garantias, eni vista das quaes seria um 
abuso de auctoiidade, e uma offensa 4 lei fundamental do 
estado, não os deixar partir. Por este motivo respondi aos 
dois fuiiccioriarios britannicos, acima mericionabos, qtre 
não podia negar passaporte aos subditos portuguezes em 
taes condições. 

Sinto ver a insistencia que, por parte dos agentes in- 
glezes n'esta costa, se  emprega para obter que náo vão 
colonos pretos para S. Thomé; porque, indo estes em 
harmonia com o tratado, não podendo haver receio que 
mudem a condição aos que vão como livres, nem o po- 
dendo haver d e  que sirvam ao commercio de  escravos, 
tomando outro destino, quer em viagem, quer depois de  
entrados na provincia, parece que não e o sentimento de  
humanidade que a promove. 

A provincia de  S. Thomé desperta hoje a attenção de  
todos; a cultura dn cafe offerece um futuro esperanqoso ; 



para ali se  dirigem numerosos emprehendedores; e como 
ha falta de  braços, procuram haiTe-los á custa de  grandes 
sacrificios. 

Não direi que os agentes inglezes queiram obstar ao 
desenvolvimento da prosperidade d'aqiic4la rica colonia ; 
não e justo porem que se subscreva as suas esigencias, 
sendo para isso necessario offender ;i lei geral e os direi- 
tos individuaes, e sacrificar os interesses do paiz. 

Para que v. ex." avalie os sacrificios a que a urgencia 
de  braços obriga os proprietarios de S. Thome, cumpre 
dizer que, como não podem levar pretos na condição de 
escravos ou libertos, engajam onerosamente gente livre, 
e ate compram escravos ou resgatam o serviço de  liber- 
tos e dão a todos a liberdade, levando-os como livres que 
são, e siijeitando-se a que elles csqueqam em S. Thome 
o favor da liberdade recebida erri Angola, e contratem o 
trabalho com quem Ih'o remunere melhor. Taes esforços 
devem pois ser auxiliados. 

Tenho exposto a v. ex." o que julgo sufficiente para es- 
clarecer o governo de  Siia Magestade sobre tão impor- 
tante assumpto. 

Acrescentarei sbmente que não obstaria, aindaque po- 
desse, ida de  pretos na condicáo de livres para S. Tho- 
me, pois seria contra os interesses legaes do paiz. 

Tenho o maior s~ntirriento de me achar indirectamente 
privado de  os deixar ir como libertos, poisque precisan- 
do aquellas ilhas de  bracos, s9o estes pela sujeição de  al- 
guns aririos ao trabalho, e recebendo n'este periodo lima 
certa civilisa@o, os que mais convem, de preferençia aos 
pretos livres, qiie promptamente se  entregam a ociosida- 
de  e a devassidão, principalmente não tendo adquirido os 
habitos do traballio e as necessidades resultantes. 

Junto achara v. ex." tres req~ierimentos, dos que fazem 
os pretos, que váo para S. Thome, e que ficam como do- 
cumentos na secrelaria do governo geral. 

Deus guarde a 1. ex." Loanda, 5 de dezembro de  1861. 
- II1.mO e eex."O sr. ministro e secretario d'estado dos ne- 
goc io~  da marinha e ullramar.=SebastiiZo Lopes de CQ- 
lheiros e Menezes, governador geral. 



Angola -(;ovei~rio geral-N." 8. - 111."'" o ex."'Osr. - 
1)epois d e  ter dirigido a ir. e ~ . ~  o officio n." 30:(, de 5 d o  
correrite, o secretario geral José Barbosa LeGo, que muito 
solrre sempre d e  saude, acharido-se peior, apresentou-se 
ti jiirita, e esta arbitrou-llie tres mezes de licença para se  
tratar, mudando d e  ares em viagem de mar. 

Não devendo negar a liceriça arbitrada pela junta, por 
ter conhecimento proprio de  que o dito empregado pre- 
cisa tratar-se, e como me afirmassem que o commissario 
britannico da commissiio rnixta mandara ou maridava um 
agente seu a S. 'i'home, para indagar o destino que ali s e  
da aos pretos idos d'aqui, e as condições em que eram 
collocados, julguei dever aproveitar para o serviço pu- 
blico o tempo de licença que o secretario ía gosar, orde- 
nando que em logar d e  seguir para Mossamedes fosse para 
S. Tliomk (dirigindo-se ao governador da proviricia), visto 
a estaçáo ser agora ali boa, e que examinasse e estudasse 
convenientemente o assumpto, náo sU para minha intel- 
ligencia, mas tambem para ser informado o governo d e  
Sua Magestade, o qiie elle fara d'ali directamente, de  
;iccordo com o governatlor, s e  Iiouver opportunidade. 

.4iridaclue estou ccinveiicido que o governador de  S. Tho- 
mih cumpre rigorosamente o seu dever n'este ponto, como 
iio. outros, julguei conveniente dispor d'este modo as  
cousas, a fim de  qiiei o governo de Sua Magestade possa 
responder com esclarecimentos au thenticos a quaesquer 
informaqões que porventura se apresentem como toma- 
tias nos proprios 1og;ires; e para que eu ratifique plena- 
merite a convicqão que teriho, de que deixando i r  os co- 
lorios pretos para S. Thome presto, eni harmonia com a 
lei, iim muito grande serviço aqiiella provincia e ao paix. 

Dciis guarde a v. e ~ . ~  Loanda, 6 de dezembro de  486 1. 
-lll."'O e ex."%r. ministro e secretario d'estado dos no- 
gocios da marinha e ~~~~~~~~~~. =Sebastião Lopes de Cn- 
lheiros e Meneões, governador geral. 

Serie de 1864 -Governo da provincia de S. Thome e 
Principe e suas dependen~ias-N."253.-Ill.~~ e ex.""' 
sr.-Cumpre-me ter a honra de participar a v. ex.", qiie 
se apresentou n'esta ilha o secretario geral do governo da 



)rovincia d e  Aiigola, Josi: Barbosa Leácl, çindo no vapor 
D. Pedro, nio  s6 para procdrar restabelecer a sua saude 
por meio da viagem, como igualmente para aproveitar a 
opportunidade d e  informar-se directamente do modo por 
que são i,egistados os pretos escravos vindos de Loanda, 
e o destino que seguem aqiiclles que se apresentam na 
condiváo d e  livres e libertos. 

Coiiveiicido ficou o iriesrno secretario do rigoroso cum- 
primento do tlecreto de  1 4  de dezembro d e  1854, e re- 
giilar appliciiçáo dos respectivos preceitos ali consigna- 
tlns, quando ob~ervoii  a escripturaç50 dos registos rela- 
tivos aos escravos, e aos libertos. 

Por igual fbrma conlieceu que os pretos livres que 
viriliam para esta cidade só eram empregados no trabalho 
que voluritariamente procuravam como qualquer particu- 
lar, e só o desempenhavam pelo tempo que lhes convi- 
nha, sern que tivessem a menor sujeifio de  escravos, ou 
de libertos. 

Ilemonstrei rnais a verdade d'este procedimento com o 
acontecimento praticado com um preto livre que veiu de 
Loanda muriido do competenie pass:tliorte, como succede 
a todos que vem n'esta qualidade. I'assatlas algumas se- 
manas, o referido preto, ri5o se  d:indu bem n'esta ilha, 
solicitou novamente passagem p:i ra I'oanda ; immediata- 
mente lhe mandei (lar passaporte, e srgciiu livremerite 
ao seu destino. 

Para que o referido secretario ainda melhor informasse 
o respc!ctivo governador geral de Angola, do interesse e 
ciiidailo como emprego todos os meios de  conservar lici- 
lartieiile a inlroducc2o de  braços para o trabalho agricola 
viiidos da provincia (I(. Angola, fiz-lhe saber o castigo que 
nl)plirliioi n iim tratic;iiite, que al)usivamente trazia a esta 
illia prelos do (ial~áo. J á  se vê portanto qiie a auctoridade 
qrio tissini ~~rocet lc  O porque drseja tambem que o de- 
creto de  1'1 de dezembro tlc 1H;i'r ri5o seja invertido oii 
erradamente interpretado; poriliie clle por si offerece ;i 
garantia bastante para a introdiicqáo licita dos bracos da 
provincia de  .4ngola para o tra1)alho tl'es1:is illias. 

Deus gii;irde :I \ .  ~ x . "  Palacio do govt~i.rio om S. Tho- 
mé, I5 de dezembro de 1861 .-111.'"" ees."Osr. ministro 
c scci-etnrio d'estnilo dos negocios tlli  mariiilra e ultramar. 
= .los(J 1)etlro de AMPllo, governador d:i provincia. 



Angola-Governo geral-N." 23. - lll."'Q e\.""' sib. 
-Participei a v. ex." pelo paquete anterior, que encar- 
r e g ~ ~ e i  O secretario geral na sua ida ;I S. Thome, de  exa- 
minar t~sci~upiilosarnerite, tle accordo com o governador, 
o niodo cotno ali erarn recebidos os tnballiaclores pretos. 
cluo se tiansportam d'aqui, e a sitiincao em que sáo col- 
Incados, nEo só para meu governo, corno tambem para 
dar conta a v. e ~ . "  Tonlio 11ois a honra de  remettcr in- 
cluso por copia a v. cs." oficio clue clle me diiigiti no 
seu regresso a esia cidade, d'oritle se v& que as coiisas ali 
s e  passam de uni modo que nada deixa a desejar, como 
v. ex." mesmo avaliarri. 

Nada teiiho pois a acrescentar; julgo porem derer cha- 
mar a tittenlão d e  v. ex." e tlo governo sobre o pedido 
indirecto que fazem os habitantes de  S. Thome; a per- 
niissão dc  levarem pretos libertos em numero indeterrni- 
riatlo, sem terem tle sujeitar-se 9s prescripcões do tra- 
tado tle 3 de jullio de 1834, sb detern-iinadas para es- 
rralos. 

Jd por vezes tenho fallado n'este assumpto e emittido 
n minha opini50, que esta em harmonia com a dos liabi- 
tantes de S. Thomé. 

O govcrrio de  Sua Magestade fará o que julgar conve- 
iiiei~te. 

Deus guartle a v. e ~ . ~  Loanda, 8 de  janeiro de  1864. 
-I1l.lnu e ea.'""sr. ministro e secretario d'estado dos ne- 
pocios da marinha e ultramar. = Sebastião Lopes de Cn- 
Iheiros e Menezes, governador geral. 

Angola-Governo geral -III."'"e ee."'O sr. -V. es:' 
houve por convenierite que eu fosse a ilha d e  S. Thome, 
e iiiformando-me perante o governador da provincia lhe 
desse conta do que ali se  passava em relação aos traballia- 
dores pretos, que d'aclui se transportam para aquella illia, 
na condicão d e  libres, libertos e escravos. Cumprindo 
pois as ordens de v. e ~ . ~ ,  para ali me dirigi em 6 de de- 
zembro no vapor D.  Pedro, da companhia Uni50 Mercan- 
til, e chegando no dia 13, procurei logo desernperihar-me 
da minha cornmissão. Tratei de  colher as precisas infor- 
iriaçóes, tanto das estafóes otriciaes como dos proprios 



yarticulat-es, vindo emfim no conhecimento de  que o di- 
gno governador d'aquella provincia tratava este negocio 
com o devido cuidado e escrupulo. 

Como resiiltado do meu exame, cumpre-me informar 
a v. ex." o seguinte: 

I." Que os pretos idos de  Angola na condição de  es- 
cravos, ou na d e  libertos são registados e postos a cargo 
da respectiva junta protectora, em completa harmonia 
com o disposto no decreto de  14 cle dezembro de 18%; 

2 . O  Que os pretos que vão na condic,ão de livres ficam 
senl~ores de  dispor de  si como livres que sáo, mas que 
como seja gerite rude e inexperta, e o governador entenda 
que convem olhar por ella, recoriimenda elle As pessoas 
corri quem elles coriti,atam o seri serviço, que d'elles cui- 
dem corivenientemerite, e exercc i ]  precisa inspecção e 
fiscalisafáo sobre o modo por que s50 Iratados, isto por 
meio do administrador do conrellio tb rclpodores de pa- 
rochia. 

Parece pois claro, es.""r., qiie os clmigraiites pretos, 
que váo para S. Tlinmk, ali são recrbitlos e ali se  estabe- 
lecem em perfeita harmonia com as leis, e qur: a auctori- 
dade tem por elles toda a soliritude. 

Do mesmo modo, em corisequencia da falta de braços, 
e da grande precisáo que tl'elles têem os agricultores, 
parece claro que não scí os escravos e libertos háo de ser 
bem tratados por sciis senliores e amos, mas tambem e 
pririripalmente os trabalhadores livres h30 de ser muito 
bem tr-atados por seus patrões, para ~ U P  n90 tenham mo- 
tivo para se deixarenb levar de  s~duccGes com o fim d e  
largar o tisabalho de uris agricultor~s pelo de  outros, onde 
se  Ihes prometta melhor tratamento e vantagens. 

Os habilar~tes de S. Thome testimiinharam-me senti- 
mentos, tle que eu julgo dever dar commiiriicação a v. ex." 
Aqaelle povo, inosliaarido-se muito recoiiliecido a v. ex." 
por lhe ter facultado obter braços para os trabalhos agri- 
colas, lamenta que Ilre náo seja pili-inittido levar em sufi-  
ciente niimero escra\os, ou ao nierios libertos, sobre os 
qiiaes teria a precisa ac(90 para os fazer trabalhar conve- 
nientemente, acc3o que náo tia sobre os contratados li- 
vres, que de um momento a outro Ilie podem largar o 
trabaltio, levados de setlucção oii de preguiça, o que C! 
extremamente grave, sobretiido em occasiáo de  limpas c 



colheitas; c sente isso tanto mais quaiilo liso Ilic parece 
que haja lei qiie prohiba a ida em todo e qualquer nu- 
mero, ;io menos quanto aos libertos creados pelo decreto 
dtb I 'i de  t1czi:mbro acima citado. 

1:mliiii julgo derri. dizer. taiiibem a v. e ~ . ~ ,  que a ilha 
ile S. '1 Iiomi. C: uni torráo nhcric:oarlo para a agricultura, e 
qiic c.orisidein iiin grande ser\.ico feito ao paiz tiido quo 
scl f i~ei*  no sentitlo do seu dcsenvolvimcnto agricola. 

Eis o rluc me cumpre 1rv;ii. no corihecim~nto dt: 1. e ~ . ~ ,  
( b ~ i i  resultatlo da commissiío que f u i  cricarregado de des- 
empenhar. Osala que 1. ex." jiilgiit~ que eii satisliz. 

Ileiis guarde a v. eu." S~cretarin do goveriio geral em 
I,oaritla, 5 de janeiro de 186% - Ill."'O e ex.<."'O Sr. gayer- 
nador geral da provincia e suas dependencias. = JosA 
Ilarbosn Leüo, secretario geral. 

Serie de 1862 -Angola - Governo geral - N . O  83. -- 
Ill.mO C ex."lo ~r.-'l'entio a honra de  remetler  a v. e~:' ;i 

iriclusa copia do oficio qiie me dirigirani, o cominissario 
I~i.itannico da coinmissão mixta n'esta ciilnde Edmuri~lo 
Gabriel, e o arbitro da incsma S. 11. IIuritley, em data 
tle 2 i  do corrente, dando-me parte tle ler o brigue na- 
cional Sophia carregado negros e seguido para Cuba, e 
f;izendo reflexões sobre a ida de  pretos para ;i ilha de S. 
TliomO, procedentes d'esta l~rovincia: e hem assim envio 
a v. en." por copia o ofricio que em resposta Ilies dirigi. 

Deus guarde a v. ex." Loanda, 29 dc março de 4862.- 
Ill.mn e ex."'" Sr. ministro e secr~tario d'estado dos nego- 
, . i l~s da marinha e ultramar.=Sebosliáo Lopes de Calhei- 
1.0s o Menezes, governador geral. 

Loanda, 24 de marco dc  I Mi2. -Ex."'O sr.-Sentimos 
ter de  levar ao conliecimento tie v .  es:' um caso que re- 
c.cLntemente aconteceu no embarque de  uma carregacão 
de ilsc.i;ivos para bordo de um nalio portuguez, qiie saiu 
d'cste ~Iorio com riegros para S. Thome. 

O brigue Sophia, capitão A. Keto, que liavia saido 
tl'ntjui em I I dc ilezeirihro ultimn, levarido n 1)ordo ncb. 



gros e gado para S. Thomk, pai8tiu do rio Congo no pr i~i -  
cipio do mez passado, coni batideira portugiieza, e coiii 
uma carregaçáu de, pouco rr~nis O U  nicilos, ~eisceritos es- 
cravos, que embarcou n'aquelle rio par:] (;itt)a, em coii- 
traveriqão do tratatlo esistente entre as iinssa.; i,espectivas 
1iac;ões para a aboliçao d'este hai baru e piiatico trafico. 

A noticia d'este acoiitecimento cspallinu-se ha alguin 
tempo aqui, mas comn riáo desejavamos importuniir a 
V. e ~ . ~  com rumoiBes vagos, esl,cramos ato que alcancas- 
semos a certeza d'elle. 

Tendo porém o commandante tln vapor dc guerra Atccto 
estado lia poiico nn Corigo, e tendo-se coiivencido plena- 
merite tlo faiato pela iriformaç3o aiictorisada de  tres cava- 
lheiros, cliie ali resi~l[~ni,  que \ irarn o brigue Sophia fa- 
zer-se a o  mar com escravos a bordo, e riavegandu com 
bandeira portugue~a,  julgâmos agora do riosso dever fa- 
zer esta coinmiiriica~áo, e em vista tl'ella, corifjâmos que 
v. ex." tomará as mais rigorosas medidas, a fim de que 
sejam clescobertos e castigados os auclores d'esta desgra- 
cada e criminosa transacciío, e todos que n'ella tenham to- 
mado parte. 

Se o brigue Sophin appareceu em S. Thomk, depois 
qiie saíu d'este poisto, e se appareceii effeclivamento, 
quaes foram as providcnc;ias tornad;is pelas aiictoridades 
d'aquella iltia, para impedir que o navio se empregaqscb 
no trafico da escravatiira, ou que scJgui.ariças foram tlad;~s 
pulos interessados ri'elle, lia alfaiidega tle S. Thome, d e  
accordo com as disposiçócs do decreto de  10 de dezeni- 
bro d e  4836, sáo assumptos sobre que n30 temos meios 
de  adquirir esactas iriformações, iiias que  provavelmente 
se  poderão esclarecer no tlccurso de alguma investigaqào 
a que v. ex." julgue que deve niandar proceder. 

Sendo este na\io um dos qiie durante o ultimo antio se  
empregaram no lraris[~orte de ri~grob tl'esta provincia para 
S. Thomk, somos naturalmente le\iidos a tratar d'este as- 
sumpto, que agora se tornoii de tntito interesse e magni- 
tude, que julgâmos i10 nosso dever, como o commissario 
de  Sua Majiestade Lia poiico teve a honra de pessoalmente 
O çornrriun1~3r a v. es.", dar plenas e minuciosas informa- 
cóes d'ellc ao governo d e  Soa Magestade a Rainha. 

Temos sido inforiiiados de  que mais de  dois mil negros 
têem sido lavados d'aqui para S. l'home desde o ].'de 
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janeiro do anno passado. Não podemos asseverar n exa- 
ctidão d'islo, porem estamos pcrsuâditlos d e  que nao e 
muito longe da verdade. Considerar-nos-iamos pois como 
atraiçoando a caiisa em rlue os nossos respectivos gover- 
nos tbem tomstlo tima parte t;io honrosa, e como aíâstan- 
tlo-nos (Ias amiga\eis I clayões que terrios tlesejado e de- 
sejâmos cultivar com v. eu.", se nso o iriformassemos de 
que os negros agora trarispoi tados em grande escala d'esta 
provincia para S. l'liomb s9o. pela maior p:irle, compra- 
dos em ~Joanda por pessoas particular.e+, com o expresso 
intento de  os embarcar para :ic]uella ilha: e aindaque s ~ j a  
vcrdatle, que os encarregados de os embarcar aqui, têem 
o maior cbuidado de se munir cle todos os clociimeritos ne- 
cessarios, a fim dc mostrarem que as formalidades d e  
emaricipação foram tlevidameriie satisfeitas antes d e  os 
embarcarem, e certo, segiindo as informaçóes que iece- 
bemos, que estes africanos, lii adns da classe mais rude e 
ignor~anle, e recontemeritc trazidos (10 interior, s50 com- 
pellidos a tima eupatria~áo forçada. 

Ainclaqtie por este plano tlc previa emancipaçZo possa 
parecer a v. es." que a Icira do corivenio sobre trafico da 
rscravatura, cel(k1)rado entre a Gran-Bretanlia e Portugal 
1130 foi infringida, subsiste a grande objecçiio: que todo 
o systema consiste e deperide da compra e venda de  entes 
hunianos, que tarito em principio como nos effeitos teride 
a animar aquelle criminoso trafico, que as repetidas decla- 
r ; i~óes  e mriiuos compromissos dos dois governos OS obri- 
parn por todos os meios ao seu alcance a supprimir com- 
pleiarnente, e que 6 eminentemente proprio para fazer 
reviver o trafico no interior, o qual, por falta de mercado, 
se  tinha sensivelmente diminuido nas possessões portu- 
guezas il'esta parte da costa, com indizivel vaniagem do 
seu commercio e civilisação. 

NZo pretendemos dizer. ex."'Osr., qiie o tratado de 18t2 
se  possa iriterprct;rr como oppondo-se a um systema de 
emigração d'rsta proviricia para S. Tliome, comtantoqoc 
ella srja voluntaria. 

Os subditos de Sua hlagestailc Fidelissima, de  r:iCa afri- 
carra. s3o tão livres, segundo presumimos, de ir  para 
S. Tliomé como os demais subditos de  Sua Magestade o 
sáo tle irem de  uma para outra parte dos dominios por- 
tugtiezes. Mas nitigiiem que contie~a este paiz e seiis ha- 



bitantes, se  aventurarti a dizer que se  achavam dois mil 
negros em Loanda n'uiii aririo, que eniigrassem para 
S. l'homi: por sua propria voriiade e livre consentimento. 

Entre duas colonias, em anibas as qiiaes a condiçáo da 
escravidio existe ainda infelizmcnte, k ol)vio que muito 
diííicil s e  torna evitar Os abusos em uma ia1 pratica, pre- 
venir qualquer possibilidade de  ataque a liberdade dos 
negros, e assegurar qucL elln existe real e praiicamente, 
e que  riáo sb os negros v;io para S. Thome por sua livre 
e esporitanea vontade, mas qiio nenhum engano ou coac- 
fáo se  emprega com ellrç. Mostre-se pois de  qiialquer 
maneira que, a despeiio tia sua cmancipaçáo, estes afri- 
canos foram tirados do scu paiz natal levados a força 
para S. ThomL', e 116s tlisemos eritao que um tal procedi- 
mento se  opp6e a letra e espirito do tratado celebrado 
entre as duas corõas, c que seja qual for a denominaçao 
ou formalidades coin que elles ern1)arcam aqui e desern- 
barcam em S. Thomk, tarito os riavios que os transportam 
como todos os intei~esaados n'elles estão iriciirsos rias pe- 
nas prescriptas no referido tratado. 

Dirigindo-rios a v. e x . 5 o b r e  este assumpto náo pode- 
mos deixar de nos rcfei-ir a outro ponlo, que e relativo ao 
modo de  trarisportar estes iiegros, isto e, que o numero 
d'elles levado a t)ortlo de  alguns pequenos navios que tra- 
ficam entre este porto e S. Thome, e esi~essivo em pro- 
porção da capacidade dos mesmos navios, e que, seguntlo 
estamos iofoi,mados, iimb extrema mi>eria tem sido em al- 
giins casos o resultado d'i'so. Ouvimos fallar de  um exem- 
plo em que o numero tlos iiegros excedia t.m mais demcl- 
tade o numero das tnrirl~i~las do navio, e que tendo sido 
coiisumida a pequena cliiaiilidaili: de  agua que este podia 
levar, arites de  chegar 3 m ~ i o  cairiinlio da sua viagem para 
S. Thoiiie, foi encontrado ~ i o  iiiar. por um navio mercante 
portrigiiez com a sua carga de africanos rio mais cleploravcl 
estado. 

O arbitro de Sua Mageslade, quando serviu de  commis- 
sario duranle a aiisencia do seu collega em abril do aniio 
passado, fez saber officialmente a v. ex.& que, na 'tia opi- 
nião, era muilo facil aos rieg-ociantes negreiros forrnarern 
assim em S. Thome uni deposito onde reunam o> escra- 
vos antes de  os embarcarem para a Cuba. Se  v. e ~ . ~  qui- 
zer fazer-nos o favor de  examinar o il.1~morandurn qiie 



t.oritém 3s iiiformações recelticlas pelo governo de Si]:( 
Magestadc a rospeito do nin\imei~to (10s navios empre- 
gados no trafico da escravatiii~a, as quacs receritemeribi 
t iv~mos a honra de  commiiiiicar a v. ex.", por ordem do 
secretario d'estatlo dos riegocios eslrarigeiros de Siia Ma- 
gestade, e em qi1c se  dei lara que iim navio americano 
clianiatlo Africun, capitio Sane, havia drscmbarcado iima 
carregaçáo de  escravos nas costas rle Ciiba, ein agiisto do 
anrio passado, vi~ido ile S. Thomé, na costa occiderital dc 
Africa, eslamos corivencitlos de que recoiiliecerA que ;i 
supramencionada opini3o i: bem fiindada. 

Suhmcttendo estas breves oitservações A consideraçio 
d e  v. es.", confiarlamente esper4mos que acreditara que 
estamos animados do sincero desejo de levar completa- 
mente a effcilo a aboliçáo do fala1 trafico de erites huma- 
nos, trafico igualirientc aborrecido e reprovado por am- 
bos os nossos soberanos e goveriios. 

1)otlemos certificar a v. ex.". ein conclusão, d e  que o 
sentimeiito riacional em Inglaterra, ri'esta momentosa 
rliiestáo, 6 tgo fortc agora, como sempre tem sido, e que 
os estadistas e mais pessoas que sáo rcApresentaiites d'esse 
scritimentn não s5o nieiios vigilantes, nem menos zelosos 
e desrjosos, do qiie sempre têem sido, de acal)arem com- 
pletamente com iim trafico tlup não s6 tem trazido a de- 
solacáo 4 Aft,ica, mas tambem feito parar o andamento 
da c,ivilisacão, e que j A  tem coridemnado tantas rictinias 
Iiiinianas A miseria e aos tormentos. 

Temos a Iionra de  ser, es."' sr. Sebastião IAopes d e  
Calheiros e Menezes, obedientissimos e humildes cren- 
dos. = Edr~it( i~do Cobriel. = H .  W .  I l ! i n l l ~ y .  

Aiigolii-Governo geral-Ill.'nO Sr. -S. ex." o gover- 
nador geral recebeu um officio com a assignatura de  v. S.", 
cscripto em data de "L do corrente e apreciou devitla- 
mente tudo que n'elle se coiitkm. 

Em resposta a a s a  communicação manda o mesmo 
ex."O sr. que, primeiro que tudo, eu diga a v. S." que 
aqiielle offii:io Ilie viriha dirigido da parte dos commissa- 
rios d e  Sua Magestade Britannica, e que encontrou n'elle 
tainbem a assignatura do sr. Edmundo Gabricl, comniis- 



sai-io na coinmissáo mixta; o que s. eh."  considera uma 
formula irregular de  correspondenria. 

Os srs. commissnrio e arbitro britanriicos na commis- 
são mista s6 sobre negoçios relativos 6 mesma commissio, 
como tribunal, se poderão dirigir ao governo geral d'esía 
~~roviricia;  a todos os oulros respeitos este governo não 
póde tratar senáo com o agente consular de  Sua Mnges- 
tade acreditado junto d'elle. 

Por isso S. ex." poderia nSo fazer-se cargo de  respon- 
der á comm~inicaqio citada : cliier porkm faze-10 pela im- 
porltincia do assumpto, dirigiciilo-sch a v.  S." como consul 
da Grari-J3rel:inba. 

Passando pois aos assumptos (lii que se  trata no offi- 
cio a que me refiro, S. ex." n%o sabe sc, corno affirma, o 
brigue portugiiez Sophia acaba ( l i ,  tlmlmrcar seiscentos 
riegros rio Zaire para a ilha de Cuba ; 5:it)e só que elle 
saíu d'aqui rio dia i0 de dezembro para S. l'home e que 
chegou ali rio dia 16 com os passageirci. e carga que le- 
vou. 

O ponto para onde elle d'ali se  dirigiu, quando largou 
d'aquelle porto, se d'ali saiii, e as circumstancias em que 
d'ali retirou, ri30 o sabe S. ex."; mas esta certo que a au- 
ctoridade portugueza n'aquella ilha havia de cumprir o 
seu dever. 

O navio em clnestilo prestou aqui as fianças estabelrci- 
das, e hão de responder por ellas em tempo competente 
as pessoas responsaveis. 

Por isso S. ex." toma nota do que v. S." lhe diz, no- 
tando tambern que a con~icc3o quc v. s." diz ter  do facto, 
se  funda na afirmacáo do commniidante do vapor inglez 
Alecto, e quc esta e fundada no que elle ouviu dizer i 
gente estabelecida no Eaire; o quc tudo e muilo vago na 
verdade. 

Quarito i confinnqa que V. S." mostra ter em que s. es." 
lia de fazer infligir :lua culpados o devido casligo, sou en- 
carregado de  dizer-llie que nao k ella illusoria; assim seri ,  
fique v. S." certo, uma vez que no devido tempo as pes- 
soas responsaveis nio mostrem que estão isentas de  cri- 
me. 

No que toca á ida de  pretos para S. Thome, aconteci- 
mento que diz ter-se tornado d e  muito interesse e ma- 
gnitude, e que sobre elle mandou um relatorio circum- 



stanciado no seu governo, como (acrescenta v. S." 0 com 
missa rio britannico comm iinicou ha porico pessoalmente 
a S. ex.", sou encarregado tle dizer antes de tudo a v. S.", 
que 6 verdade que lia dias o sr. Gsbriel conversou sobre 
varios assumptos com S. ex." o governador geral, mas que 
o mfbçmo e ~ . ~ " s r .  julga dever esperar que v. S.", dirigin- 
do-se-lhe oficialmente, se náo refira ao que com elle te- 
nha coriversado parti(:ul:irrnerite o sr. Gabriel ou qualquer 
outra pessoa. 

Passando pai-em ao assiimpto da ida de pretos para 
S. Tliome, diz v. S." que a maior parte d'elles são com- 
prados e vendidos para aquelle fim, e que aintlaque se 
mostre que elles são libertados e vão portanto como li- 
vres, o facto e que elles são muito rudes e ignorantes, e 
que a sua emigrar;;'io e forcada, e que isso encoraja o tra- 
fico e faz reviver o espirito de venda de negros no inte- 
rior, ate agora amortecido por falta de mercado para elles. 

Sobre isto ci1rnpr.e dizer a v. S." que n'esta provincia 
ha escravos, e portanto a venda e compra d'elles e uma 
coiisa perfeitamente legal; que n'esta colonia ha libertos, 
obrigados a servir seus amos por certo numero de annos, 
o que a lei auctorisa a venda do serviço d'esses prelos; e 
que portanto se a fim de engajar prelos para S. Thomk, 
os engajadores comprain escravos e Ihes dão a liberdade, 
e compram o serviço dos libertos, e os consideram livres 
na ida para aquella ilha, nada ha absolutamente de estra- 
ntiavel a esse respeito. 

V. S." assevera que a emigração d'esses negros náo L; 
voluntaria ; S. ex." porem náo teve ainda a menor repre- 
sentação por parte d'elles, que lhe indicasse haver n'isso 
coacção. 

Mas quando mesmo os escravos e libertos depois de 
tornados completamente livres, preferissem ficar aqui a 
ir para S. Thome prestar alguns serviços aquelles que os 
remiram da escravidão ou servidáo, e fossem menos vo- 
luntariamente, o que teria a coacçáo que para isso se em- 
pregasse com os tratados que Portugal tem com a Ingla- 
terra sobre trafico de escravos? 

Como e que v. S.", dado esse caso, se julgaria auctori- 
sado a perguntar por isso a auctoridade portugueza, sendo 
um objecto de simples administração e policia interna 
tl'esta proviricia? 



Quanto a dizer-se ue por este modo se cncoraja o tra- 
fico e o espirito de  r ! nder pretos, e qiiaiiio a v. S." dizer 
tambem, como diz, qiie embora por fim os 1)retos fiquem 
livres, sempre subsiste a o1jecc;ão tle ser. cste systema 
fundado na compra e venda de  seres humarios, jA se mos- 
trou que essa venda de seres Iiiimanos é 1ep:il em Angola, 
jA se  mostrou que e legal n esisiencia tle litrerlos e a 
venda dos seiis servic;os : e agora cumpre fazer-lhe notar 
qiie tambem a lei auctorisa a compi-a de  escravos no ser- 
tao que sqo esses que passaram 3 condicáo de libertos, 
sem receiar que corn isso se excite o es1)irito da rent f lde  
negros; e que S. eu." sente e admira ver no seu oficio, 
que v. S." lastima que se  con.ipi,em e vendam seres hu- 
manos p:ira se Ilies dar a liberdade, sb 1)orclue elles s90 
depois transportatlos 1)ar;i a prosima ill~a dc S. Tliomé. 

S. ex." manda dizer a v. S.", cluc consitlera a compra 
d e  escraros rio interior, gente absolutamente igriorante e 
rude, par;) depois os conduzir como livros !'ni.a S. Thomk 
e ali os educar e civilisar por meio tln religiáo do tra- 
balho, uma cousa Iiumariitai,ia e civilisntloi~n, e ilue por 
isso lamerita ver o represeiitantc do governo Britannico 
reclamar contra ella. 

V. S." diz que o fim dos tratatlos entre a Gran-Breta- 
nha e I'ortugal não é impedir a eniigr;iyão para S. Thoine, 
quando seja emigra~ão bona fidcl; mas que não é crive1 
que n'um anrio se acliassem em Loanda dois mil negros 
para emigrar volunlnriamente. 

S. ex." poderia mostrar a v. S." que a emigração tem 
sido muito menor do qut? af i rma;  não s e  faz porem cargo 
d'isso, porqur? alem do que ja se disse, que respon~ie a 
essas allegações, S. ex." náo necessita dizer senEo que 
qualquer que seja o numero de  pretos que vão para 
$. Thomé, e o processo s ~ y l i d o  para o seu embarque, 
uma vez que elles vão ii:i corrtliç50 de  livres, o consulado 
de  Sua Magestade Rrit;i~inica se deve julgar indifferente e 
estranho a essas circiiiiistancias, porque lhe não respei- 
tam. 

V. S." diz que entre duas colonias onde ha escravos e 
muito difficil evitar os abusos na pratica d'esta emigração, 
assim como obstar a que s e  não invada a liberdade dos 
negros, e que se 1'150 póde asseverar que náo haja n'isto 
fraude ou imposir,ão de  condições desvantajosas para elles. 



)\o que S. e\." inaiida primeiro responder, que não fia 
nada de  que s e  náo abuse ou possa abusar, e que se fosse 
a proliibir-se ;iqiiillo em qiie pbde Iiaver abusos tinha por 
assim tlizcr de prohibir-se tudo; e o governo que assim 
procedesse, torna ri:^ bem prccario e singular o estado da 
sociedade a que presidia. 

Alas a verdade i: rliie, apesar de  todos os receios que 
v .  S." moslra ter, os pi,etos embarcam ahi na condição 
de  livres, como taes sdn conduzidos, conio taes desem- 
barcam e ficam iln ilha dc S. l'lirime. 

fiada pois iein que ver a siniilhante respeito o repre- 
sentante de Siia Magestade Britanriica, em face dos trata- 
dos, com emigrados d'esta ordem. 

V. S." diz que, se  se  mostrar qiie apesar da sua einan- 
cipação esses pretos viio d'aqui contra sua vontade, ser5 
isso infracção do tratado, e quc os navios que os trans- 
portarem, e os individuos que n'isto se empregarem fi- 
cam sujeitos As penas comminadas no mesmo tratado. 

S. ex.' nSo phde c1eis:ir de  significitr a v. s . ~  que não 
espcrava \&-I0 avançar uma proposição táo singular e es- 
tranha ; proposiçio cujo alcance v. s . ~  de  certo náo calcu- 
lou, c que o in(>sino e\."" sr. nSo pode aceitar, porque e 
attentatoria e offensi\ a dos direi tos c tia dignidade da sua 
iiaçào. Se assiiii fôra, S. ex." náo poderia maridar. d'aqui 
um recruta para S. Thome, porrqiie elle vae contra von- 
tade; n;?o poderia niandar um soldado por castigo correc- 
cional, portliie vae inrolrintariamente; [ião poderiam ir os 
degrarlados, que náo tleixain de  boan~ente o seu paiz: 
uni pae oii uni tutor náo poderia enviar o filho ou pupillo 
para ali se  dedicar a qualquer trabalho ou industria, se  
elle riáo quizesse ir ;  e assim por diante. 

Em vista pois d'isto S. ex." roga a v. S." qiie se  não es- 
queta de que Portugal e uma nação independente, e de  
que o tratado d e  :I de julho de  48i2 falla do trafico de  
escraaos e do transporte dos mesmos escravos. 

Quanto ao que v. S." diz a respeito do numero de ne- 
gros que levam os navios, e de  que lhe corista que um foi 
encontrado por um navio mercante, fallo de agua e vive- 
res, e a gente em estado lastimoso, cumpre dizer a v.  s." 
que a navegação d'aqui para a ilha de  S. Thome e consi- 
derada, em face das disposições em vigor, como navega- 
ç30 dr cahofagem, para cujos navios náo ha numero d e  



passageiros destinado; 4ue e exagerada a informação que 
deram a v. S." sobre est.e ponto; mas que mesmo que o 
não fosse, esses navios iriam em regra segundo a lei ; 
e que sobre falta de agua e \iveres, o que p6de dizer a 
v. s . ~ ,  e que todos os navios que d'aqui teem seguido para 
S. Thome ali têem chegado, t. a l i  tdem tlesrmbarcado vi- 
vos e em bom estado os I~retos que d'acliii coridriziram; e 
que ninguem melhor que v.  S.- sabe as contirigencias da 
navegaçáo, em virtude das quaes os navi IS iii+lhor esqui- 
pados e fornecidos c l ~ e c a n ~  a wfh-er privaçüzs e-\trem;is. 

Respondidas pois estas suas reflexões, S. es.' mar~da 
dizer-lhe que  Ih'as agradece como uma prova do interesse 
que toma pelo bem estar dos subditos de  Sua Magesiatle 
Fidelissima ; o que se manifesta prir~cipalmente por ser  
este um objecto alheio ao assumpio do tratado de  3 de 
julho. 

V. S.", referindo-se 6s communicaçóes do governo de 
Sua Magestade Britannica, afirma que um navio ameri- 
cano levara de  S. Thomé em agosto ultimo um carrega- 
mento de  escravos para Cuba, e que  por isso e fundada 
a opinião que v. s . ~  O anno passado apresentou sobre a 
inconveniencia da ida de prelos para S. Thome, porque 
seria formar ali depositos de  negros para embarcar como 
escravos. 

S. ex." manda dizer-lhe que s e  considera auctorisado 
a assegurar que o governo de  Sua Magestade Rritannica 
foi mal informado. S. ex." julga poder afirmar a v. S." 
qne riem rro anno ultimo se  embarcaram ali pretos para 
Cuba, nem se  embarcar30 agora. 

A gente de  S. ThomC náo dcixa sair d'ali os bracos, 
porqiie tem extrema necessidade d'elles; e a aiictoridade 
portugueza o impediria, se houvesse alguem que porven- 
tura tentasse faze-10, porqiie é esse o seu dever e o irite- 
resse d'aquella ilha. 

S. es." governndor geral não julga pois fundada a in- 
formação dada ao governo de Sua Magestade Rritannica, 
nem a opinião que i-. S..' emittiu. S. ex." poderia acreditar 
que  tivessem enti,ado escravos por contrabando em 
S .  Ttiome, porque a estrema precisão de bracos que ali 
tem havido podia tentar um especulador: mas não pbde 
acreditar que  tentiam saido nem saiam, ao menos airida 
durante arinos, pelas rasões expostas. 



V. S." diz que dirigiu a S. ex." a communicaç~o allu- 
dida, c as consideracões ri'ella expostas, unicamente pelo 
desejo rle que se leve completamenle a effeito a sup- 
pressa0 do traOco tle escravos. S. ex." está certo d'isso, 
porque faz a devida justiça aos sentimentos d e  v. S."; mas 
julga dever notar por esta occasião, que  o empenho que 
se  mostra no officio, a qiie se responde, d e  evitar a ida 
de  pretos para a illia de S. Thomé, oride vão dedicar-se 
a traballios agricolas, em qiie a população e o governo 
d'aquella ilha vê hoje os elementos da sua prosperidade, 
poderia. para queai lhe não fizesse a justiça que S. ex." 
lhe faz, desvirtuar as suas boas intenções. 

Por fim v. S." faz notar a s. e ~ . "  que o sentimento pu- 
blico em Inglaterra, no assumpto do trafico d e  escravos, 
k tão forle como era d'antes, e que os homens d'estado e 
os empregaclos que d'elle se occupam, sáo tão zelosos a 
estáo 190 vigilantescomo sempre foram e estiveram. S. ex." 
fica certo d'isso e muito o estima; e manda assegurar a 
v. S.& que o mesmo acontece eni Portugal com os funccio- 
narios d'esle paiz em geral, e com S. ex." em particular. 

O governo portuguez e os seus delegados procuram 
por todos os meios ao seu alcance cumprir lealmente os  
lratados e realisar o pensamento humanitario e cliristão 
que OS inspirou. Nem um nem outros porkm têem obri- 
gação d e  ir alem do disposto n'esses tratados, nem o po- 
deriam fazer principalmenie quaiido, como no caso e m  
questao, iriam com isso comprometter os interesses do 
seu paiz. 

Cumpre todavia fazer sentir a v. S." que certos actos 
praticados por cruzadores inglezes a pretexto de suppres- 
sno do trafico, e o exito de  alguns dos esforços para isto 
feitos por parte de  Portugal, particularmente o aconte- 
cido com a barca franceza Charles et George, tem affe- 
ctado notavelmente a opinião publica. Os portuguezes 
lamentam que aquelle navio, boa presa inquestionavel- 
mente, fosse arrancado ao julgamento dos seus tribunaes, 
tendo a Gran-Bretanha parece que entendido dever tão 
sbmente aconselhar o governo portuguez a que o entre- 
gasse. 

A opinião publica em Portugal não quer d e  modo al- 
gum o trafico, mas não quer ver o paiz humilhado por 
causa d'elle. 



Deris guarde :i v. S." Secretaria do governo'geral em 
J,oanda, "L de março de 18(i2.-111.m0 sr. consul de Sua 
Magestade Britannica. = Jose Barbosa Leão, secretario 
geral. 

Serie de 1863 -Angola - Governo geral - N . O  85 - 
111."O e ex."O sr. -Em addilamento ao meu oficio de 29 
de março, que acompanhou a copia de outro que me di- 
rigiram o commissario e arbitro briiannic'os ria çommiçsio 
mixta, e da resposta que lhe dei por \ia d o  cui~>ul, re- 
metto a v. ex." para conhecimento do go\erno de Sua 
Magestade os documentos juntos de 11." a nmO 19, que 
constituem a correspoiidencia lia\ ida eiitre o governo ge- 
ral e esses funccionarios estrangeiros, em consequencia 
d'aquellc officio e resposta. 

N'essa correspondencia tratam-se dois assiimptos, o da 
competencia dos funccionarios britannicos para se corres- 
ponderern com o governo geral, e o da legalidade da ida 
dos pretos livres para S. Tliome e das pretensões por 
parte dos funccionarios britannicos de entenderem sobre 
este objecto, a pretexto das disposiçóes do tratado de 
3 de julho de 18'rB. 

Eu considero que em assumpto de relaç6es iiiternacio- 
naes as formulas valem muito, e ri20 Iiavendo senáo o dis- 
posto na portaria de 44 de fe\ ereiro de 1854, que só em 
casos muito especiaesdj ao commissario britannico a facul- 
dade de se corresponder com o governador geral da pro- 
vincia, e eslando aqui um agenle do governo inglez acre- 
ditado junto do governo geral, julguei que faltaria ao meu 
dever se não repellisse a pretensio do commissario e arbi- 
tro britannicos se conslituirem em agerites diplomaticos. 

Fiz-lhes pois sentir que nho podia nem devia tratar com 
elles sobre assumptos cle trafico de escravos, que estando 
aqui um consul de Su:i líagcstade Britannica, riao os re- 
conheceria senáo como juizes no tribunal da commissão 
mixta, com as faciildacles que lhes confere o tratado de 
1842, e que ~or tan to  Ilies devolveria os oficios que me 
dirigissem, qber singular quer collectivamente, f6ra dos 
assiirnutos relativos ao tribunal da commissáo mixta de 
que são membros; e assim o tenho feito e continuarei a 
praticar. 



Quanto aos pretos saidos para S. TliomQ, indo elles 
em perfeita conformidade com as leis e regulamentos, 
como vão, saindo os riavios depois de satisfazerem a todas 
as formalidades perante todas as eslaci,es oficiaes as quaes 
compclte a respectiva inspecqáo e fiscalisac,fio, as prelen- 
sões apresentadas pelos funccionarios britannicos eram, 
qiraiito 3 rriirn ,uma offerisa i liberdade e independencia 
de I'ortugal; repelli-as condignamerite. 

Se os cruzadores inglezes tivessem o direito d e  impe- 
dir que homcris de condiçáo livre fossem transportados 
d'aqui para S. TliomQ coiilra sua voi~tade, indo por or- 
dem o11 com auctorisaqáo da auctoriilade competente, 
I>ortugal seria ijperias uma colonia da Gran-Bretanha. 

Procurei na corresporidenciii que entretive com os func- 
cionarios brilannicos, susteiitar a tiorira do paiz c a di- 
gnidade do meu cargo; jiilguei indispt~nsavel que n'essn 
correspondencia transparecesse a firmeza que o caso pe- 
dia, c o sentirnento qrie niío podiam deixar de  produzir 
na primeira auctoridade de  uma iinportanti: colonia por- 
tugueza as pretensóes estranhas, que se apresentaram por 
parte de funccionarios sem competericia para o fazer, e 
estando alem d'isso o pi imeiro CPlles desauctorisado mo- 
ralmente perarite a mesrria aiictoi idade, \4stoqiie está em 
processo por contrabaridista e condemnado como tal na 
opinião publica. 

Julgo ter-me condiizido em perfeita harmonia com o 
disposto no tratado de 3 de jiillio de  1852e com a porta- 
ria d e  14 de fevereiro de  l $ S l l ,  com os principios que re- 
gulam as relaç0es internacionaes, com os direitos de  Por- 
tugal como nação livre e independente, e com o que exi- 
gia a sua honra e dignidade, e ter portanto correspon- 
dido ao pensamento e aos desejos do governo d e  Sua 
Magestade. 

Terminarei fazendo sentir a v. e ~ . ~  e ao governo, que 
o commissario brit;innico na commissão mixta, Edmundo 
Gabriel, se tem conduzido de modo a ser a siia situação 
em Loanda singular e estranlia. 

A sua historia anterior a minha administração ja era 
notavel, particularmerite com relaçáo ao occorrido com a 
guerra do norte e os acontecinientos relativos a Nicola~i 
d e  Agua Rosada ; agora dá-se um processo de  contrabando 
e essas pretensões offensivas da dignidade do paiz, e an- 



t re outros factos apparece o ter  descido no assumpto do 
patacho Liberdade, de  que tratou na correspondencia 
com o governo geral, a ir a casa do dono ver s e  o ame- 
drontava e impedia a saida da embarcação com ameaça 
de  ser  tomada, como consta do documento n." 40; assim 
como acontece que opublico on2o julga estranho Bagitação 
e desordem que n'esta cidade se  tem querido promover. 

O governo d e  Sua Magestade fara pois o que em taes 
circumstancias julgar conveniente a causa publica. 

Deus guarde a v. ex." Loanda, 5 de maio de  1862. - 
Ill.mo e ex."I0 sr. ministro e secretario d'estado dos nego- 
cios da marinha e ultramar.=SeDastiãn Lopes de Calhei- 
ros e Menezes, governador geral. 

Loanda, 4 de abril d e  1862.--111.m0 %.-A necessi- 
dade de obter uma tradurqão do oficio de  v. S." datado 
de  37 de março, causou, em primeiro logar, alguma de- 
mora ria resolução do que rne cumpria fazer, e depois, 
em consequencia de elle me ser dirigido na qualidade de 
consul de  Sua Magestade Britannica, posloque fosse em 
resposta a uma commiinicaçáo dirigida pelos commissa- 
rios de  Sua Magestade a S. ex." o Sr. governador geral, 
datada d e  24 d e  março, e que se  referia a assumptos que 
tinham relação com o trafico tla esc1 avatura, essa demora 
tornou-se maior, IJorque fez quti se  questionasse sc eu, 
como consul, podia ou n%o rece tm um oficio, na pre- 
sença dgç commissarios de  Sua Magestade, em resposta 
a urn que tinha sido r~met i ido,  como ja se  disse, por 
aquellas auctoridades >obre um assumpto que, na sua 
opiiiiáo, pertence punniente ao trafico da escraralura. 

Peço agora a v. S." o kivor de informar a S. ex." p sr. go- 
vernador geral d e  que (lei ;I questão da minha competen- 
cia para receber um officio em similhnntes circumstancias 
n maior considerac;io, e que tendo ciiidadosamente esa- 
minado os differentes oflicios relativos i livre communi- 
caçáo entre as :iuctoridades de  Sua Magestadr Fitlelissima 
e as de Sua Magesla(l(> Rriiannica em Loanda, vejo-me obri- 
gado a tirar as sego intes conclusões : 

1 .a Que, tanto n'aquelles oí'ficios, como na copia da por- 
taria que v. S." teve a bondade de  me enviar, se  acha cla- 



ramente combinado que o commandante da esquadra bri- 
tannica e o commissario britannico gosariio do privilegio 
de livre communicação com as auctoridades portuguezas, 
em tudo o que for relativo ao trafico da escravatura. 

2." NIo encontro em nenhum dos mencionados docu- 
mentos privilegio que auctorise quaesquer auctoridades 
a tratar de  assumptos relativos ao trafico da escravatura 
com o consul d e  Sua Magestade Britannica em presença 
dos seus commissarios. 

3.a Qualquer que possa ser a urgencia que  o presente 
negocio exija, 6 claro que não p0de ser mais depressa sa- 
tisfeita, dirigindo-se S. ex." ao consul de  Sua Magestade, 
do que dirigindo-se primeiraniente aos seuscommissarios. 

4." No oHicio datado de  10 d e  maio de 1854, que v. S." 
farh favor de  ler e de  levar ;i consideracão do Sr. gover- 
nador geral, encontro tlistinctas ordens, enviadas pelo 
conde de  Clarendon, eritáo secretario d'estado dos nego- 
cios estrangeiros de  Sua Magestade, a auctoridade consu- 
lar britannica em Loanda, informando-a de  que, nâo s6  
deveria ter  recusado receber um o@cio do capitão d e  mar 
e glierra Graça, servindo eritão de  governador d'esta pro- 
vincia, sobre um assumpto relativo ao trafico da escrava- 
tura, mas que lhe deveria dizer qrie se  entendesse com 
o commissario britannico como auctoridade a quem só po- 
deria propriamente dirigir-se em similliantes occasiões. 
É certo que a aiictoridatle consular britanriica foi igual- 
mente encarregada no mencionado oficio de communic;ir 
ao commissario britannico quaesquer ouiros officios d'esta 
natureza, que depois d'isso Ilie fossem dirigidog; portriil 
essa circrimstancia em nada diminuiu a força da precederi- 
te e muito terminante ordem. 

Na situação em que m e  acho, e com o fim d e  dar in- 
teiro cumprimento ás ordens contidas no jh mencionado 
oficio clo conde de Clarendon, rogo a v. S." a bondade de  
fazer saber a S. ex." o Sr. governador geral, que devo de- 
cliiiar a recepção da communicação que me foi dirigida e 
que remetto junta, movido n'isto unicamente por uma ri- 
gida consciencia do dever e com o mais profiindo senti- 
rnento de respeito por S. ex." mesmo e pelo alto cargo 
que occupa por ordem de Sua Magestade Fidelissima. 

Tenho a honra de ser, ill.mOsr., seu muito obediente 
e humilde creado.= H. W. Hlintley, corisul de Sua Ma- 



gestacie Rritannica em L~anda.-IlI."~ sr. ,Ios13 Barbosa 
Lcão, secretario do gove/.no. 

Angola - Governo geral - Serie d e  1862 -Governo 
geral da provincia de  Angola - Secçao civil -Segunda 
repartição-N." 238.-111.m0S srs.-S. ex." O governador 
geral recebeu o officio que  vv. S." lhe dirigiram, com data 
de  2 4 de  março ultimo, e apreciou devidamente o seu con- 
teudo. Como porém s e  não dessem as circumstaricias pre- 
vistas na portaria n." 2:096, de 14 tlc fevereiro de  1894, 
segundo a qual, so o commandante da estawáo naval in- 
gleza e o commissario bri tannico na commissão mixta, po- 
dem corresponder-se com o governador geral d'esta pro- 
vincia em assumptos de  escravatura, e isso -táo sómente 
quando for tal a urgencia que náo ossa, sem inconve- e nieiite, esperar a solução pelos trami es que se acham es- 
tabelecidos -, por haver um consul da Gran-Bretarilia 
n'esta provincia, residente em I.oaritla, S. ea." poderia de- 
clinar a recepção do officio de  vv.  S."', mas náo desejando 
que ficasse s c m  resposta pela importancia do assumpto 
que n'elle se trata, aceitou-o e manda que eu remetta a 
vv. S.", por esta vez táo sbmerite, a copia de um officio 
que dirigiu a esse respeito ao consul de  Sua Mafestade 
Britannica n'esta cidade, unico funccioriario britannico que 
considera competente para t r a h r  com elle sobre o as- 
sumpto a que o citado officio se refere, fora das circum- 
Stancias mencionadas na portaria de I 4  de  fevereiro, jd 
alludida, a qual foi remettida por copia ao coinrnissario 
britannico na commissio mixla em 7 de agosto de  4854. 

Deus guarde a vv. sSas Secretaria do governo geral em 
Loanda, 4 de  abril de  1862. --III.'nO' srs. commissario e 
arbitro britannicos ria commissão mixta. = Jose Barbosa 
Leáo, secretario gera I .  

(O  officio iemettido por copia t! o dc 27 de inaryo já publi- 
cado.) 

Angola - Govcrno geral - Serie d e  4862 -Governo 
geral (1.1 provincia de .\ngola - Secçáo civil-Segunda 
reparticáo-5.940.- 111."" sr. -Foi presente a S. ex." 



o governador geral, o officio d e  v. S." de  4 do corrente, 
e S. ex." certo do seu conteúdo, encarrega-me d e  respon- 
der, o seguinte : 

E verdade, como v. S." diz no primeiro corollario do 
seu officbio, que a portaria de 1 4  de fevereiro de  1854 da 
ao commissario britannico na commissão mista, assim 
como ao comrnandarite da estaç2o naval ingleza, a facul- 
dade de  se  corresponderem com o governador geral d'esta 
provincia em assumplos de  escravatura; mas isto e -tão 
s6mente quando for tal a urgencia, que  não possa sem 
inconvenieiite esperar a solucão pelos tramites que se  
acham estabelecidos-; o que v. S." pbde verificar tor- 
nando a ler a copia que se Itie deu da mesma portaria. 

Ora essa circumstancia náo se  dar i  nunca estando aqui 
iiin corisul ou qualquer outro agente de Sua Magestade 
Britannica, acredilado junto do governo geral; e assim os 
srs. commissario e,irbitro brilarinicos, n3o eram os com- 
petentes para se  dirigirem ao governo geral, como o fize- 
ram no seu officio de  24 de março, mesmo porque a por- 
taria citada não da essa faculdade ao arbitro britannico 
ria commiss2o mixla, nem o sr. governador geral, que- 
rendo responder podia faze-lo senão dirigindo-se a v. S." 
como coiisul da Gran-Bretanlia. V. S.", reflectindo u m  
pouco mais no assumpto do segundo corollario que apre- 
senta no seu oficio, achar8 que em toda a parte, na falta 
dos agerites diplomaticos, os consules exercem mais ou 
menos as fiincções d'esses agentes, e que portanto e com 
v. S." que  o governo geral da provincia tem de  tratar as-* 
sumptos de  escravatura, fóra das circumstancias marca- 
das ria portaria de 14  de  fevereiro. 

Quanto ao terceiro corollario vê-se que a boa fé d e  v. S." 
foi illudida pela pessoa que llie traduziu a portaria men- 
cionada; ali rião se falla da coibrespondencia do governo 
geral com o commandante da estação naval e cominissa- 
rio britannico, mas sim da correspondencia d'estes corn 
o governo geral. 

É portarito mal ap~)licado o argumeiito da urgencia, iii- 

dicado na portaria, ao officio dirigido a v. S."; esse ai'gti- 
mento sO é pelo contrario applicavel ao que os srs. corii- 
missarios britarinicos dirigiram a S. ex." 

Emfim, relalivamente ao quarto corollario, S. es." 
manda dizer-llie que, segundo a communicaçáo dirigida 



no Sr. Brand, em 19 de maio de  1854, o conde de  Cla- 
rendon, quanto ao passado, disse que concordava com a 
opinião de  sir G. Jackson, de que elle drvia ter declinado 
a recepçáo do officin d o  go\ tli*nndor geral, e tê-lo rnca- 
minhndo para o commissario Iritaiiriico; [nas que (liiarito 
ao futuro Ilie ordenou que renietlesse as ciirtas ou otlicios 
(111t: recebesse sobre trafico tfe escravos, ao commiss:irio 
britannico, que era então o mcsmo sir Jackson. Por isso 
S. cx:' manda dizer-llie que nlao pode deixar d c  notar que 
v. S.", reccberido o officio d'este governo geral, jiilgasse 
dever ii* cle act:ordo com a opinião einittida quanto ao pas- 
sado, e ri30 com a orclem dada quanto ao futuro, e cjrie 
preferisse dcvolver o of'ficio ;i recebe-lo e remette-lo ao 
cornmissarin Iritanniro na commissáo mixta. 

S. ex." fica ccrto dos senlirnentos que v. s.%epressa 
no fim do seu oficio, 1150 s6  para com a pessoa clc S. er." 
mesmo, mas tamhem para com o ele\ado coargo qiie ellc 
desempenha, e encarrega-me de dizer-lhe que os apre- 
cia, assim como aprecia particularmenle a pessoa de v. S." 
e o ageritf: de  Sua hlagestade Rrilannira. 

Emfim, S. cx." manda que eu Ilie clig:i qoc, do mPsmo 
modo que v. S." entende n8o dever receber os officios qiie 
o governo geral lhe dirija sobrc ti afico de escravos, elle 
eiitende não dever receber os que lhe t1iri.jam os srs. cnm- 
missario e arbitro brilannicos ria corriniissáo mixta, fóra 
das circumstancias ma~.cadas na portaria tle 1 4  de  fcve- 
reiro de 1854, e qiie arima v50 mencioriadas. 

Jh o participo11 aos mesmos srs. cominissario e arbitro, 
e participa o aqui a v. S." para siia intelligencia. 

Deus guarde a \ .  S." Secretaria do governo geral em 
Loanda, (i de abril de 4862.-111."'0 sr. consul de  Sua 
Magestade Britannica.= .Jost! Bctrbusa Leáo, secretario 
geral. 

Loanda, 6 de abril de 1862.-Ex."" sr.-Hontem i 
tarde tivemos a honra de receber iim oficio assignado 
pelo secretario do governo, e datado de  4 do correiite, 
incluindo a copia de lima communica@o que havia sido 
enviada ao corisul tle Sua Mageslade, acerca do assumpto 
tratado no nosso officio de 24  de  março. Como v. ex." 
mostra ter  tido presente a portaria do ministro da mari- 
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nhn e colonias de  14 de fevereiro de  1854, e conhece alem 
tl'isso que o assumpto de que se trata e importante, pa- 
rece-nos desnecessario entrar erri qualquer discussão, 
quanto á nossa competencia para rios clirigirmos a v. ex.' 
acerca das materias referidas no nosso siipraniencionado 
oficio. 

Serli sufliiciente dizermos qiie tem sido inalteravel cos- 
lume observado pelos coinniissarios 1)ritanriicos aqui, re- 
presentar rio governatlor geral tla provincia sobre todas 
as cii*cumstancias em que Ihes pareya liaver infracçáo do 
tratado, aiiles mesmo dc  cumprirem o dever de submetter 
estas occorrencias á coosideraç5o do goveriio de Sua Ma- 
gestade. 

A mesma maneira rlc proceder seguimos, fazendo uma 
represeritaçáo a v. ex." Acerca da fuga do brigue Sophia, 
e de outros pontos contidos no nosso oflicio de  "Li de 
marco; o qiie cuidadosamente procurimos fazer com a 
maior deferencia. Só aos nossos respectivos governos 
compete decidir se, procedentlo assim, ultrapass$mos ou 
não os limites do nosso dever. 

V. ex." porem, em resposta ao nosso oficio, que somos 
informados ter sido aceilo, e cujo assumpto se  reconhece 
ser imporlante. dignou-se ordenar ao secretario do go- 
veriio qiie nos remettesse a copia de um officio datado de  
27 de março, que elle dirigira ao consul de  Sua Magestade. 

Vistnclue sir Henry Huntley, n'osta qualidade, fez ofn- 
cialmerite saber ao secretario do governo as rasões que 
obstavam 3 que recebesse o supramencionado officio, e 
com muito pezar se viu na necpssidade de o devolver, e 
uma vez que o referido otEcio foi effectivamente reenvia- 
do por elle para a secretaria do governo geral antes 
d'aquclle a que ternos agora a lionra de responder nos ter 
vindo a mão, parece-nos que devemos ficar justificados 
na opiriiio de  v. ex." dizendo-lhe que seria altamente ir-  
regular se recebessemos, em resposta a uma communic.;i- 
$50 que Ilie dirigimos como commissarios britannicos. a 
copia de um officio, o qual ri50 sO nos não diz rcspeito 
como auctoridadcs d e  Sua Magestade, que somos aqiii, 
mas ate não existia já de  fnclo rluarrdo esta copia nos foi 
enviada, tendo-se o funccionario britannico, a quem ellp 
era dirigido, considerado na necessidade d e  recusar-se ;r 
tomar conliecimento do seu conteutlo e de devolve-lo. 



gomos pois impellidos a proceder d'este modo; e pe- 
dimos por isso licença a v. ex." para Ihc devolver a copia 
que nos foi remeitida. Nao podenios dei\ar de lamentar 
profundamente que sobreviessem estas dificrildades nas 
iiossas relações officiaes; porkm e para nós satisfactoria a 
convicção em que estamos de que ellas iião pod~rn ser 
de modo algum attribuidas á menor falta dc boa disposiq5o 
da nossa parte para entreter a melhor intelligencia pessoal 
com v. ex.", e ainda menos a qualquer falta na cortezia e 
respeito que clevcmos a v. ex.", como representarile de 
Sua Magestade k'idelissima. 

Temos a honra de ser de v. ex.", ~ x . ' ~ O  sr. Sebastião 
Lapes de Callieiros e Menezes, governador geral de An- 
gola, muito obedientes e Iiumilrles creatlos. = Edrnzcrrdo 
Gabrirl-- 11. W. liltntley. 

Serie de 1863 -Governo geral da provincia de Angola 
-Secção civil -Segunda repartição - N." 243.-111.m0s 
srs.-S. ex." o governador geral rece1)eu o oficio que 
vv. S."" lhe dirigiram com data de Iiootem, e em resposta 
manda que eu Ihes diga o seguiiitc: 

S. ex." ordenou em h do corrente que fosse enviada a 
vv. s . ~ ~ ,  para seu contirc.irnciito, iinia copia da resposta 
que, dirigindo-se no conbul de Sua Magestade Britannica, 
elle julgava dever dar ao oficio que vv. S."' lhe enviarani 
com data de 34 de marco ultimo, por entender 1150 poder 
da-la a vv. S." mesmo. 

O consul deSria?tl,ig~stadc julgou dever devolver aquelle 
officio de resposta, ;illegnndo que Itie era prohibido pelo 
seu governo recebri correspondeiicia sobre aquelle as- 
sumpto, e fe-10 no iiiesirio dia i.  

Agora vv. S." enterrdem dever tlevolver tarnbem a co- 
pia que lhes foi dirigida. Portanto S. ex.", entendendo que 
o officio de vv. s."Ve 24 de marco pela importancia do 
seu assumpto não poderia ficar sem resposta, e vendo que 
por um lado vv. s .~ '  e por outro o agente de Sua RIages- 
tade Britannica acreditado junto d'este governo geral, re- 
cusam recebe-la, sente ver-se tambem forçado a devo!- 
ve-Ia, e inclusa manda que eu a reenvie a \ v. S."" 

S. e ~ . ~  está convenviclo dc ( ~ U P  tem obrado e obra so- 



Loanda, 5 de abril de 1862. - Ex.'" sr. -Em confor- 
midade com as instruc~óes que recentemente recebemos 
do conde Ilussell, principal secretario dos negocios estran- 
geiros de Sua Mageslade, torna-se do nosso dever dirigir- 
nos de novo a v. e ~ . ~  acerca do assumpto referido no nosso 
ollicio de 84 do mez ultimo. 

O governo de Siia Magestade tem continuado a receber 
fortes representaçóes de origens fidedignas, de que se 
continua a fazer em larga escala o trafico de escravos, prin- 
cipalmeri te em poquenos navios costeiros, entre este con- 
tinente e as ilhas de S. Thomé e Principe; c tambem se 
receberam noticias, das quaes se infere que os negros em- 
barcados n'este porto para a mencionada ilha não estáo no 
goso d'aquella liberdade que dizem que elles disfructam. 
Em consequencia do que pedimos mui instantemente a 
v. e ~ . ~  que se digne cooperar para se pôr um termo a es- 
las praticas. e especialmente solicitâmos a sua altenção 
para o caso do bergantim Liberdade, que se esta prepa- 
rando n'este porto para receber um numero d'estes ne- 
gros e transporta-los a forca para S. Thomk. 

Como sendo o meio mais praticavel que o governo de 
Sua Magestade possue para levar completamente a effeito 
o humariitario objecto que ambos os governos tiveram em 
vista ao concluir a convençáo para a suppressiío do lrafi- 
co de escravos, fomos encarregados de levar o assumpto 
ao conhecimenlo do commai~darite da estaçáo naval de Sua 
Magestade n'esta parte da costa ; em ordem a que os com- 
mandantes dos navios possam receber instrucçóes para 
exercer os poderes a elles delegados na dita convenção, 
e assegiirar se por iim rigoroso eaamc e inque~ito a bor- 



do dos paqiieies e r)avios que se empregam no trarisporte 
d'esses negros, se elles estio ri'aqiielle estado de inteira 
e perfeita liberdade que pode justificar a sua remoyão 
para S. TIiom9, e, quarido o não cstejam, para deter os 
navios c trazc-los perante :I commissão mixta para serem 
jul ados. 

fazendo esta conimuoieaç5o a v. e*.", B igualmente do 
nosso dever pedir a sua attençáo para a seria responsahi- 
lidade que caberd ao governo d'esta proviiicia, se se veri- 
ficar que os negros que actualmente embarcam aqui para 
S. Thomk, lêem sido inlrodiizidos ~i'esla ilha ern contra- 
venção ás estipulações do tratado enlre a Gran-Brelanlia 
e Portugal. 

Se o commercio legal dos subditos portiiguezes, ou de 
outros quaesqiier, for de algum modo iinpetlido pelos es- 
forços dos cruzeiros de Sua l4ag.estade para a supprcss30 
do trafico da escravatura, permilta-nos v. e ~ . ~  que lhe di- 
o$mos por esta occasiao que esses embalaços devem ser 
?mputados aos commettimentos d'aquelles que se em- 
pregam na remoçáo forçada d'estes negros para S. Tlio- 
me, e não ao procedimento dos ofíiciaes de Sua Mages- 
tade. 

Temos a honra de ser de v. ex." muilo obedientes e Iiu- 
mildes crcados. -Ex.""sr. Sebaslião Lopes de Calheiros 
e Menezes. -= 13d~nzcr~tlo Gabriel= ti. W .  l!z~ntley. 

Angola - Governo geral -Serie de 4 862 -Governo 
geral da provincia de Angola - Secção civil - Segunda 
repartição - N." 2.i I .  - Ill .mOVrs. - S. C X . ~  o governa- 
dor geral da provincia recebeu o officio de vv. s.&$ com 
data de 5 do corrente, e examinou o seu conteúdo. 

Não sendo vv. s:'Qompetentes para se dirigirem ao 
governo geral de Angola sobre o assumpto de que n'elle 
se trata, como S. ex." lhes fez ver no officio que Ihes di- 
rigiu com data do mesino dia 5, poderia elle deixar de to- 
ma-lo em consideração ou de responder-lhe de qualquer 
modo. 

Como porem o objecto d'essc officio 6 do maior mo- 
mento, e o consul dc Sua Magestadc, Britannica julgue não 
poder receber ol'ficios do goveriio geral relativos a esse 



assumpto, entendeu o sr. governador geral deverfdis- 
pensar por esta vez as formulas, e rriaiida que  eu, em 
resposta ao mencionado officio, diga a vv. S."" se- 
guinte. 

S. ex." es t i  convencido de que o governo d e  Sua Ma- 
geslads Britannica labora em erro, se  julga que de  outro 
porito da costa portugueza, que não seja d'este porto de  
Loanda, t8em ido prelos para S. Thomé. 

O governo d'esta provincia prohibe a todas a s  auctori- 
dacles suballernas a coricessáo d e  passaportes para S. l'ho- 
~rié, esta certo iIiie as suas ordens têem sido cumpridas, 
e não Ilie consta que por contrabarido tenha saído niriguem 
da provincia para a mencionada ilha. 

Portanto quaesquer representações que a esse respeito 
tenliam sido dirigidas ao governo britarinico, sáo sem fun- 
damento, e os seus auctores, quem quer que sejam, têem 
querido enganar o mesmo goierno. 

Quanto aos negros embarcados em Loanda para a ilha 
d e  S. Thané ,  esses têem embarcado ern perfeita confor- 
midade com a lei, levando todos o seu passaporte assi- 
gntido pelo sr. governador geral, sendo passado depois d e  
observadas rigorosas formalidades; sáo portuguezes que 
se  transportam legalmente d'esta provincia portugueza 
para outra provincia vizinha igualmente portugueza, e 
guardam-se a seu respeito as disposir,ões do tratado d e  3 
d e  julho de  1842 em todo o seu rigor, náo indo em cada 
navio mais de  dez escravos; ou antes leva-se o rigor ainda 
alem tlo disposto no mesmo tratado, porque n'elle estipu- 
lou-se que cada colono náo podesse levar mais de dez es- 
cravos, no mesmo navio, e hoje qualquer que seja o nu- 
mero d e  colorios não se  deixa ir  mais de  dez escravos, 

, assim como tambem se  equiparam debaixo d'este ponto 
de  vista aos escravos, os libertos de  que trata o de- 
creto de  1 4  de  dezembro de  4854, que alias siio pessoas 
livres. Assim tambem quaesquer contas que a este res- 
peito tenham sido dadas ao governo d e  Sua Magestade 
Britannica, são infundamentadas, e têem por fim illudir 
esse governo. 

Náo tem portanto S. ex." que prestar cooperação algu- 
ma a vv. S." para fazer cessar uma pratica perfeitamente 
leg;il, como e a da emigraçao que ha d e  Loanda para 
S. Ttioni6 ; emigração qiie se faz sob as vistas da aucto- 



riilade portugueza, iinica iIrie tem que enterider sobre o 
assiimpto. 

Pelo que toca ao patacho LiBerdade, S. es." manda di- 
zer-lhes que elle \ae partir para S. Ttiomt;, e ha de satis- 
fazer a todas as fornialidades prescriptas; que todos os 
passageiros Iião dr  levar p;issaporte perfeitamerite legal, 
tendo-o S. ex." jA dado a ciricoenta e dois portuguezes li- 
vres e a dez escravos; e que, afura os passageiros que te- 
varem passaporte, só conduzira a sua tripu1aç;io relacio- 
nada na matricula. 

Quer dizer que e s c  navio sairi em perfeita Iiarmonia 
com a lei, como saem todos, porque as auctoridades cum- 
prem o seu dever. 

Quanto ds iristrucqóes que vv. ss."' dizem ter recebido, 
e que serão dadas aos commandantes dos navios cruza- 
dores, a Tirn de examinarem rigorosamente c inquirirem 
a bordo dos paquetes e demais embarcacóes que trans- 
portam pretos para S. Thomh, «se esses pretos estão n'a- 
quelle estado de inteira e perfeita liberdade que póde jus- 
tificar a sua ida, e para deter esses navios e traze-tos 
perante a comiriissão rnixta, quando elles n30 estejam 
ri'esse estado, e quanto a \'V. s.""Iizerem que os obsta- 
culos que d'ahi provierern ao commercio licito, devem 
ser imputados ac~uelles que se empregam na conducção 
forçada d'esses negros, c n30 ao proceder dos oçficiaes 
de Sua Magestade Britarinica, S. ex." manda que eu res- 
ponda o seguinte : 

O tratado de 3 de jiillio de 18i2, nem pela letra nem 
pelo espirito auclorisa os cruzadores inglezes a examinar 
ou a inquirir a bordo dos navios portuguezes que visita- 
rem, senão se elles levam escravos o11 mostram indicios 
ou disposições para ir fazer o trafico ; e só quando os le- 
sem ou deem indicios de que os r20 tomar, e que podem 
dete-10s ou apresa-los. 

Os navios que conduzem passageiros de Loanda para 
S. Thomb, náo levam escravos (senão os que marca a lei) 
nem mostram indicios ou disposiçoes para ir toma-los; 
logo não podem ser detidos nem apresados. 

Os cruzadores ingletes não tèem o menor direito de 
perguntar a um d'esses passageiros, que e de condição 
livre como o mostra o passaporte que leva, se elle vae ou 
nio por sua vontade. 



Náo 1i;1 rios lralaclos e convenç6es uma s6 palavra que  
auclorise a inierpretaçáo em coritiario, e rvjeila-a o sen- 
tinieiito cla dignidade e da independencia do Portugal. 

Esses cruzadores logoque achem os passageiros pretos 
todos corri passaportes legaes, e os pretos que se  disse- 
rem rriai'irilieiros, matriciilados em regra, rião podem, sem 
offender a riaçáo portugueza como iiacão livre e iridepen- 
dente, fazer exanie ou inqiiiriçao de qualidade alguma, a 
náo ser sobre o nuniero de  passageiros que vão ria condi- 
-90 de  escrtavos. 

S. ex." protesla pois destle jh soiernnemerite corilra a 
pretensáo que se  apreseriia, de terem os cruzadores in- 
glczes direito de  indagar outra cousa que não seja o que  
fica bem especificado nos paragraplios antecerlentes; pro- 
testa solernnemcnte contra clualquer procedimento que 
liaja a bordo dos navios porlugiiezes em virtude d e  tal 
preterisáo; e protesta d o  mesrno rnodo contra a detenção 
ou apresamenlo de qualqiier i.mbarca~ão portugiieza sob 
esse pretexto. E os obstaculos que d'ahi provierem ao 
cornmercio licito, nunca poderáo ser imputados a quem 
cmprelierida a emigraçáo de Loaiida para S. Thome com 
lodas as fornialiilades prescriptas, e sob a protecç2o da 
auctoridade c da lei, nias sim aos cruzadores que abusa- 
rem da força, calcarem aos 116s o direito, c insultarem a 
bandeira e a i i a~áo  portugueza, em virliicle d e  uma pre- 
tens20 que não é admissivel nem justificavel. 

S. ex." porkm espera que similhantes factos não te- 
nham logar, porqiie rião p6de acreditar que os officiaes 
d e  Sua Magestade Britannica queiram que o mundo pre- 
senceie excessos e demasias táo eslranliaspraticadas n'esta 
çosla pelas forças nauaes inglezas para com Yorlugal, por- 
que 6 nação pequcna, e as compare com as condescenden- 
tias e com a tolerancia liavida ha tantos annos n'esta mcss- 
mo costa para com a França, porqiie e naqão grande, teiitlu 
esta exportado do Laire dezenas de  milhares de  prelos 
coniprados ao gentio, sem que a Inglaterra lhe pozesse o 
menor obstaculo ; pretos cluc todavia não eram, como os 
que d'aqui vão para S. Thnme, francezes que fossem dc 
uma para outr-;i provincia da mesma nação. 

I3mfim vv .  s."dizem ser do seu dever requerer a S. ex." 
que preste atlenc2u a seria responsabilidade em que iri- 
correra, sc sc! provar que os pretos agora embarcados 



para S. TLiome têem ali sido i~itroduzidos com violaçlao 
das estipulações do tratado entre Portugal e a Gran-Bre- 
tatilia. 

S. ex." acha notavel que os srs. commissario e arbitro 
britannicos se julgiiem constituidos no dever de lembrar- 
I l~e a sua responsabilidade como delegado do governo dc 
Portiigal n'esta provincia, porque é notavel com effeito ; 
e por isso manda só que eu diga a vv. s .~ '  que não era 
preciso darem-se ao incommodo de lhe lembrar o cum- 
primento dos seus deveres, porque elle os conhece, as- 
sim como n responsabilidade que lhe caber5 se os ri'io 
cumprir, e que elle responder6 pelos seus actos perante o 
seu governo e o seu paiz. 

Por ultimo sou encarregado de dizer-lhes que S. ex." 
d'ora em diante não recebera officios de vv. S."", collectiva 
ou individualmente, sen'io sobre objectos relativos a nego- 
cios da commissão mixta ou da junta de superinteridencia, 
que são os que Ihes respeitam, ou sobre trafico de escra- 
vos nos casos marcados na portaria de 1(1 de fevereiro de 
4854. que em 7 de agosto d'esse anno foi communicada 
ao commissario britannico; islo e, tFio sOmenle quando 
for tal a urgericia que nào possa sem inconveniente espe- 
rar a solu$3o pelos tramites que se acham estal~elecidos, 
o que nunca se da estando aqui um consul tle Sua Ma- 
gestade Britannica. 

Quaesquer oficios que por vv. S."' sejam dirigidos ao 
governo geral, fbra d'aquelles assumptos e d'aquellas cir- 
cumsiai~cias serão devolvidos. 

Deus guarde a vv. S.:'' Secretaria do governo geral em 
Loanda, 7 de abril de 1862. - III."" srs. commissario e 
arbitro britannicos da commissão mixta. = José Barbosa 
Leáo, secrelario geral. 

Angola - Goverrio geral -(Documento n.O 8, a que 
se refere o officio n." 85 de 5 de  maio)- Serie de I868 
-Goverrlo geral da provincia de Aiigola-Secção civil 
-Segunda repartição - N." 244 - lll.mO sr. - Por or- 
dem de S. ex." o governador geral da provincia remetto 
a v. S." copia de um officio, que n'esta data é dirigido aos 
srs. commissario e arbitro britannicos na commissão mix- 
ta, a fim de que v. s . ~  tenha corihecimento c10 seu conteu- 



do, e particularmente do protesto solemiie que o mesmo 
e ~ . ~ O s r .  n'elle faz. S. e ~ . ~ ,  ao mesmo tempo, encarre- 
ga-me de dizer-ltie que elle faz o inesmo protesto perante 
v. s .~ ,  como corisul e represenlante acreditado de Sua 
Magestade Britannica junto d'este governo geral. Emfim 
o Sr. governador geral espera que v. S." não deixari de 
dar conta ao seu governo do procedimenlo que elle tem, 
fazendo o alluclido protesto corn o fim de zelar o cumpri- 
mento exacto dos tratados e a dignidade da sua nação. 

Deus giiarde a v .  s."Secretaria do go\lcrno em Loanda, 
7 de abril de 1862. -lII.mO Sr. consul de Sua Magestade 
Britannica.= JosS Barbosa Leão, secretario geral. 

Loanda, 40 de abril de 48GB.-111.m0 Sr. -Tenho a 
honra de accusar a recepção do oficio de v. S.", de 6 do 
corrente, que me voltou i mão com a sua competente 
trarlucção, hontem i tarde. Não tinha nenhum desejo de 
prolongar esta cnrrespondencia, nem a continuaria agora 
se as mesmas observações consignadas no oficio de v. S." 
por orcleni de S. ex." governador geral, não tornassem 
necessarias algumas reflexões; e penso que as francas 
observações feitas por S. e ~ . ~  a tres das quatro proposi- 
ções apresentadas no meu oficio de 4 do corrente, me 
asseguram que ser50 bem rec.ebidas as minhas presentes 
reflexões. 

Parece que a minlia primeira proposiçio E!admitlida por 
S. e ~ . ~ ;  e eu aceito a intelligencia da portaria de 1 4  de feve- 
reiro, como se estabelece no seu officio de 6 do corrente, 
aque e tio sómente quando pela urgencia do caso o ser- 
viço possa soffrer, seguindo-se os tramites que se acham 
estabelecidos, que o commandante das forças navaes bri- 
tannicas e o commissario britannico têem direito de se diri- 
gir ao governador geral em assumptos relativos ao trafico 
da escravaturan. Porem S. ex." prosegue dizendo que essa 
circumstancia não se dará nunca estando aqui um consul, 
ou qualquer outro agente de Sua Magestade Britannica 
acreditado junto ao governo geral ; e que portanto o com- 
missario e arbitro britannicos não eram competentes para 
se dirigir ao governo geral, como o fizeram em seu ofi- 
cio de 25 de março. 



Penso que a traducçio que tenho do seu oficio de G do 
corrente estd perfeitamente exacta, e, se assim e, mesmo 
que a presença do consul regulasse a natureza doa acon- 
tecimentos, a faculdade de se dirigir ao consul, é escu- 
sadoldize-10, não alfecta a urgencia do successo que dictou 
essa direcção; a palavra urgencia na portaria citada refe- 
re-se, segundo a minha opiniáo, ao successo, o qual se 
dh em qualquer tempo, e sera tão instante na presença 
como na ausencia do consul. Apenas fallo n'isto, porque 
o seu officio funda um argumento sobre a urgencia como 
ligada com a presença do consul, a fim de negar a com- 
pelencia do commissario e arbitro da commissáo mixta, 
auctoridades britannicas, para se dirigirem ao governador 
geral, mesmo em caso de urgencia ou assumptos de tra- 
fico de escravos. 

Eu pedirei todavia licença para chamar a attenção de 
S. ex." para o facto seguinte: que em todo o conteudo 
dos ofricios dir.igidos por ordem de S. es." ao commissa- 
rio briiannico ou a mim, a urgencia do caso presente foi 
mui justamente asseverada; que a portaria da ao commis- 
sario britannico em caso de urgencia o direito de se di- 
rigir ao governador geral sobre assumptos de trafico de 
escravos; que a urgencia k declarada como existindo n'este 
caso pelos officios escriptos por ordem de S. ex."; e que 
a urgencia e exactamente o elemento que legalisa o di- 
reito do commissario britannico se dirigir ao governo da 
provincia. Náo esta pois a presente deliberacao de S. ex." 
em clesaccordo com esta admissão da existencia da ur- 
gencia ? 

Coni relação ao facto de ter assignado o arbitro de Sua 
Magt:stade o officio de "L do passado, juntamente com o 
commissario, tcriho stjmente a observar que isto se fez 
em harmonia com a pratica que prevaleceu na parte bri- 
tannica d'esta commissão, desde a sua institiiiç5o lia cerca 
de vinte annos, durante a adniinistraçáo de differentes go- 
vernadores geraes; e não tendo Iiavitlo noticia alguma de 
intençáo de obstar a esta pratica, ate ao dia 27 do mez 
passado, não havia motivo para suppor que sobre isto 
houvesse mudanca. 

Sobre a minha segunda proposiçáo S. ex." observa que, 
na ausencia de agentes diplomaticos, os consules exercem 
mais ou menos as suas funcções, e acrescenta que por- 



tanto 6 com o consul aqui qiie o governo geral tem a tra- 
tar, excepto dadas as circumstancias mencionadas na por- 
tiiria d e  I á  de fevereiro; asserção muito importante e 
conclusiva. Penso que estou mais ou menos aiictorisado 
a lastimar que esta proposiç5o náo tenha sido bem con- 
siderada ; parece-me qiie as minhas palavras terminantes 
«na presença do commissario de  Sua Magestade~ não fo- 
ram tomadas em conta. Sem duvida os consules d e  Ingla- 
terra são sempre o meio de communicação entre as au- 
ctoridades do governo da nação em que o consulado se  
acha estabelecitlo e o governo britannico, 'quando ahi 
iiáo ha agente diplomatico superior ao tribunal da com- 
miss5o mixta : e i: porque náo ha tribunal de  commissão 
mixta no seu consiilado que o consul s e  torna o canal de  
communicaç0es officiaes relativas 20 trafico d e  escravos 
e outras occorrentes. 0 s  consules são na verdade encarre- 
gados de  vigiar e participar icerca de todos os assumptos 
concernentes ao trafico de escravos, quando não ha tri- 
I)uii:il d e  commissão mixta rio sei] districto; porém quan- 
do um similhante tribunal existe, o consul e completamen- 
te um irislriimerito seciindario em riegocios de  trafico de  
escravos. 

Com referencia A minlia terceira proposição direi que  
ella não encerrava argumento algum; continha a simples 
expressão da opiniáo seguinte: que, se a resposta ao offi- 
cio junto dos commissarios fosse dirigida a ellesem logar 
tle ser dirigida ao consiil (como pela urgencia do caso 
penso que o deveria ter sido, sendo ella puramente ligada 
c.om consideraçóes sobre trafico de  escravos), não provi- 
ria d'ahi iiiconveniente algum. 

Relativamente As observações d e  S. e ~ . ~  sobre a quarta 
proposição do meu oficio d e  4 do corrente, nota-se que 
eu me decidisse a obrar em vista das ordens quanto ao 
passado, em logar de  adoptar um methodo d e  proceder 
indicado para o futuro em casos similhantes, e que devol- 
vesse o oficio de  27 de  março em vez de  o receber e re- 
melter ao commissario britannico. No paragrapbo final do 
meu officio d e  4 do corrente dislinctamente consigno, que 
apara completan obediencia ás ordens contidas no officio 
do conde de  Clarendon tintia unicamente a recusar recep- 
cão e a devolver o oficio d e  27 de  março. Suppuz quan- 
do escrevi a palavra acompletau no periodo acima citado 



que forçosamente se inferiria que todas as disposições do 
officio do conde de Clarendon foram executadas; a não 
ser assim, alguma cousa mais haveria a fazer do que de- 
volver o oficio. 

Tendo todavia escapado ao conhecimento de S. ex." o 
sentido claro d'este ponto, provavelmente por causa da 
sua traducção, aproveito esta occasiZío para dizer que re- 
cebi no 1." do corrente o seu officio de 27 de marco, e 
que ao meio dia, pouco mais ou menos, de 2 do corrente 
foi elle communicado ao commissario britannico, o qual 
leu e m'o devolveu. O commissario britarinico podia obrar 
como julgasse mais conveniente; na accepção ingleza a pa- 
lavra acommunicationo não envolve a necessidade de re- 
cepção; quem recebe esth livre para obrar como lhe 
aprouver a respeito da communicaçáo recebida, e sendo- 
me devolvido o officio, achava-me em liberdade para 
obrar como entendesse que mereceria a approvação do 
secretario d'estado dos riegocios estrangeiros de Sua Ma- 
gestade. 

Reilerando sinceramente os sentimentos de respeito que 
professo por S. ex: o governador geral, tenho a honra de 
ser, de v. S." muito obediente e humilde creado. -1II."" 
Sr. Jost: Barbosa Leão, secrelario do governo.= H. W. 
tlzuziley, corisul de Sua Mngestade Dyitannica. 

Serie de d869;-Angola- Governo geral- (Documeii- 
l o  n." 12  a que se refere o ofiicio n: 85 de 5 de maio)-- 
Copia -Serie de 1862-Governo geral da provincia de 
Angola-Secção civil -Segunda repartição- N . O  278 
- IIl."O sr. - Foi presente a S. ex." o governador geral o 
oficio que v. S." me dirigiu com data de 10 do corrente, 
e tendo-o devidamente considerado, manda o mesmo 
ex."" sr. que eu lhe responda o seguinte. 

S. es." julga desnecessario e inutil dizer mais nada so- 
bre a interpretação do disposto ria portaria de 14 de fe- 
vereiro de 1854, porque ja disse bastante, e porque a sua 
disposição 6 clara; livre a v. S." dar-llie a intelligencia que 
lhe parecer mellior. 

Quanto ao modo por que o governo de Sua Magestade 
Britannica considera os funccionarios que tem n'esta pro- 
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vincia, e d categoria em que elles estZo uns para com os 
outros, segundo as ordens do mesnio everno, e isso uma 
cousa privativa d'elle em que S. ex." nao p0de nem deve 
querer intrometter-se. 

V. s.Viz que aos consiiles de Inglaterra são sempre0 
meio de communicaçfio entre as auctoridades da nação em 
que o consulado está collocado, e o governo brilannico, 
quando não ha agente diplomatico sugerioro; e assim esta 
concorde com a opini30 de S. ex.", transmittida a v. S." no 
meu ofíicio de 6 do corrente. 

E segundo esse principio tem portanto S. ex." toda a 
rasão em dizer que 6 com v. S." que este governo geral 
tem que tratar sobre negocios de trafico de escravos, me- 
nos no que respeitar ao tribunal da commissão mixta e d 
junta de superintendencia. 

Mas v. S." acrescenta que, quando ha commissão mixta 
no districto de um consiilado, o consul i: completamente 
um instrumento secundario em negocios de trafico de es- 
cravos. 

Ora e essa uma proposição que S. ex." não pdde acei- 
tar, porque não tem o menor fundamento. 

O que são as commissões mixtas e a missão que ellas 
têem a cumprir, está claramente determinado no tratado 
de 3 de julho de 1842 e no annexo B, e as funcções do 
commissario e arbitro britannico das mesmas commissões 
estão marcadas no mesmo tratado e annexo, e no anne- 
xo C. 

As commissões mixtas decidem da legalidade cla deten- 
ção das embarcações executada pelos cruzadores, na con- 
formidade do tratado ; e julgam todas as questões que se 
suscitarem pelo apresamentn e detenção de taes embarca- 
ções (artigo 3." do annexo B). 

O commissario e arbitro são juizes d'esses triburines e 
julgam nas causas qiie Ihes são submettidas, e são mem- 
bros das juntas de superintendencia, cuja miss8o 6 cui- 
dar dos negros libertados em virtude do tratado referido, 
a fim de que tenham bom tratamento permanenle, e uma 
plena e completa alforria (artigos 1 .O e 3.' do annexo C); 
e nada mais. 

Não ha em nenhum dos artigos do tratado ou de seus 
annexos uma sb palavra que auctorise a sustentar que os 
funccionarios alludidos tenham outras funcções alem d'es- 



sas que acabo de mencionar, e muito menos que elles se- 
jam superiores aos agentes consulares, e devam desem- 
perihar perante os governos geraes as funccões de agen- 
tes diplomaticos em objectos de trafico de escravos. 

Ora o tratado e a lei organica e regulamentar das com- 
missaes mixtas e juntas de superintendencia, e a norma 
por que devem regular-se os seus membros e a aoctori- 
dade superior da provincia, onde ellas se acharem estabe- 
lecidas ; e esta lei não estd derogada em nenhuma das suas 
partes. 

A iristancias c10 governo britannico, o governo portu- 
guez concedeu a faculdade contida no disposto na porta- 
ria de 14 de fevereiro de 1834, nos estreitos limites 
n'ella estabelecidos; isto é, uquantlo se não possa sem in- 
conveniente esperar a solução pelos trarni tes estabele- 
cidos~, e esses tramites são as agencias diplomaticas, na 
falta d'ellas os consulados, e na falta de uma e outra 
coiisa a legação ingleza junto do governo de Portugal. 

Em vista pois d'isto e sem o menor fundamento, como 
se disse, a proposição de v. S." a que me refiro; o com- 
missario e arbitro britannicos na commissão mixta só na 
aiisencia do agente diplomatico ou consular, e quando 
haja ioconveniente em esperar soluçio dirigindo-se por 
via do governo portuguez, 6 que podem usar da faculda- 
tle que Ilie concedeu a portaria de 14 de fevereiro de 
1834. S. ex." portanto deixaria de cumprir a lei e as or- 
dens do seu governo, e faltaria 6s formulas estahelecidas, 
se tratasse da  iic>gocios de escravatura, como de outros, 
com outro agente britnnnico que nio fosse aquelle que 
ahi se acha acredilado junto do governo geral. 

Por isso manda que eu participe de novo a v. S." para 
sua intelligencia, que serão devolvidos todos os officios 
que sobre o assiimpto lhe dirigirem o commissario e ar- 
bitro brilannic~, assim como tanibem o commandante da 
estação naval, fora dos casos legaes, e que a responsabili- 
dade dos maiis resiiltailos que d'ahi possam provir cabe- 
r i  aos agenles de Sua Mageslade Britannica, que se re- 
cusam a proci:tler segundo as regras geraes estabeleci- 
das para as relacúes internacionaes. e s~gundo as dis- 
posições especiaes accordadas entre Portugal e a Gran- 
Rretanha. 

S. ex." estl prompto a fazer tudo que estiver ao seu al- 



cante, da sua parte s6 ou cooperando com os agentes de 
Sua Magestade Britannica, para a suppresslo do trafico de 
escravos, porque tem verdadeiro zêlo a este respeito, 
como eni tudo que respeita aos deveres do seu cargo. 

Sempre pois que elles julguem conveniente levar ao 
seu conhecimento alguma coiisa, ou solicitar para isso a 
siia cooperaçjo, não tem senlo a dirigir-se-llie pelas vias 
competentes, que S. ex." tomará tudo em consitleraçáo, 
o que n3o p6de porem fazer praticanrlo elles de outra 
fórma. 

O sr. governador geral julga desnecessario dizer mais 
nada em resposta ao oficio de v. s . ~ ,  a não ser que o que 
fica exposto, são no seu entender os verdadeiros princi- 
pios, que julga do seu dever não arredar-se d'ellea, e que 
assim o farA ; e que portanto seri superflua qualquer dis- 
cussão mais sobre o assuinpto, que seri compelerilementc 
resolvido pelos respectivos governos. 

S. ex." retribue muito sinceramente os sentimetitos que 
v. S." lhe assegura, e elle acredita que por v. S." são pos- 
suidos a seu respeito. 

Deus guarde a v. S." Secretaria do governo geral em 
Loanda, I4 de abril de 1862. --I1l.mO sr. coiisul da Gran. 
Bretanha. =.José Barbosa Leão, secretario geral.' 

Loanda, I I de abril de 1862. - Ex.''O sr. -Tivemos 
a Iionra de receber a resposta que v. ex." ordenou se 
desse ao nosso oficio de 5 do corrente, relativo ao lrans- 
porte de negros d'esta provincia para S. Thome. 

Apressar-nos-hemos a dar conhecimento da referida 
resposta ao governo de Sua Magestade, e entretanto per- 
mitta-se-nos que façamos algumasobservaçõesa di fferentes 
pontos d'ella. 

Uma vez que v. ex." distinclamente recoriheceu, que o 
tratado de 3 de julho de 1842 auctorisa os officiaes de Sua 
Magestade a examinarem os navios portugriezes, a fim de 
verificarem se transportam escravos, julgârnos superfluo 
fazer reflexões sobre isto; e ainda mais porque o arti- 
go I .O do anneso E do referido tratado b suficientemen- 
te claro e explicilo n'este caso, onde diz que «o comman- 
dante de qiialquer navio pertencente á real marinlia bri- 



tannica ou pnrtugue7a, rliir! tiver recchido as precisas in- 
strucções. tem o direito (Ir .risilar, cxamiiiar e deter,meiios 
quando estiver ria e.\rtBltt.;io 00 artigo "Lo do tratado, qual- 
quer navio brilannico ou portugiiez, qiie :iistualmenb se 
empregar, ou. que se suspeite qiie se  em[)i,c,na no trans- 
porte de  negros oii oulros com o fim dc os cnlregar A es- 
r:ravidáon. Juigâmos portarito desnecessario insistir em- 
quanto ao direito que os officiaes de Sua Magcstadc têem, 
em virtiide cl'aquelle tratado, dc verificar se os negros 
que enco~tram nos riavias pnrtuguczes, ,i30 ou  i120 desti- 
riados para escravatura, e qiitintlo assim for, de tornar as 
medidas necessarias para por termo a este abuso, e para 
assegurar aos referidos negros a final e completa cmanci- 
paçáio a que tèem direito pelo mesmo tratado. 

V. ex." moslrando qiie espera qiie os officiaes de Sua 
Magestade não recorrer20 :I taes medidas, acresctliiia, rltie 
esses actos apresentariam ao mundo a notavel difkrerrça 
no seii modo de proceder para com os na\ios poriugue 
zes, comparados com os navios fraocczes. os cjiiaes, sr- 
gundo diz v. e ~ . ~ ,  levaram ultimamente tleeenas (Ira iriilha- 
res de negros do Congo, sem opposit:ãu alguma tln parte 
da Ing!nterra; negros que, alem d'isso, n30 eram como os 
que vao d'aqiii para S. Thome, siibtlitos francezes, iiitlo 
(Ir uma para outra provincia da mesma riaçáo. 

Sohre o que v. ex." ahi avancou quanto A differenqa no 
procedimerito dos officiaes hritanriicoç p:ii a com os navios 
portugiiezes comparatlos com os fraricezt~s, 1130 1)odemos 
deixar de pedir liccnqa para dizer, ~ ~ I I P  :i pnsição em qucl 
se acham os navios (Ias duas naqóes, r13o i ,  tle modo algiini 
analoga, e que pnr isso [ião pdde tiaver comparacfio nl- 
guma. 

Não tia tratado entre a Gran-Brctanha e a E'r:iiir.a, no 
qual se der:laise que «o transporte tlos indigerias de Arrica 
por mar com o fim tlc os reduzir ti escravid20 seja uni 
grande crime nos stliis respectiios dominios e para os 
subditos das diias corahas)), ou que (lê ~cmutrin tlireitn de 
visita a bordo de na\ios ;ictualmente empregados ou sus- 
peitos de  se empibegarem em tr arisportar negros ou outros 
com o intento de  os retli~zir 6 cscravidãou. 

Mas ha um tratado tlYess:i natiireea entre a Gran-Brela- 
riha e Portiifal; c, pois c.oriscguinte, náo ha igualdade d r  
r:irciimstnricins emqiinrito aos atAtos dc trafico de escrava- 
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tura, ou 4 p~rsegui$io tl'rlles entrr navios portuguezrs i! 
francezes. 

Observaremos, comtutlo, que por um crrto espaco dii 
lempo existiu um tratado entre a Inglaterra e a Francii 
para a suppress30 do trafico da escravatura, que por todo 
esse tempo as disposiqões d'esse tratado foram cumpridas 
pelos francezes com a maior f idelidad~, e que durante e l l ~  
nunca 3 bandeira franceza foi encontrada na costa impli- 
cada no trafico dos pretos sol) pretexto algurri. 

Nio p6de deixar de  nos surprel~encter o ver quc v. nu:' 
labora ainda em tnrnitrilio cngano, srippondo que a (;r;iri- 
Bretanh:~ nunca fez opposiç50 ao procedimento por parIc1 
do governo Irancez, a que se  refere n'este ponto. 

É cerlo que não recorre11 a meios de  opposição, qut. 
nclm contli(;óes de tratado especial, riem a lei geral das 
iia1;Bes auctorisavam ; mas emprcgou todos os qiic lhe erani 
~)erniittidos pelos usos tle cortezia internacional, até qiirl 
rmfim teve a satisfacáo de ver o seu desinteresse, humani 
tarios ser~timentos e infatigaveis esforços coroados com o 
descjado exito, pelo decreto de Siia Magestade o Impera- 
dor tlos francezes, para p f r  termo ao referido systema 
t:m epocha que está prosima. 

Sern duvida deve ser agradavel a v. ex." saber, qiitl 
tainbcm se acabam d e  rrceher noticias d e  um igual e fr- 
liz resiiltado, sendo attendidos os esforços empregados 
pcla Grari-Uretanha para alcançar de outra poderosa na- 
ção, a America, aquelle objecto do seu maior empenho, 
pelo qual ella por tanto tempo e tão incessantemente pro- 
pugnou; o direito de  visita. 

il respeito de  Portugal e de Outras nações, com as quaes 
a Gran-Bretanlia tem entrado em convençóes Acerca do 
trafico da escravatiira, ella apenas toiila, como estamos 
certos que continuará a toniar, amplas medidas para que 
se t~ffectiii: escrupulosaniente o cumprimento dos trata- 
dos rhisterites. 

Emqnanto A comparacZo que v. ex." fez entre o trans- 
porte de  negros em navios francezes do Congo pai; ,I" 

lndias occidentaes, e o transporte dosnegros d~ unia p:ti,:t 
oiitra provincia portugueza, confiâinos qur: so rifio ~ I I I I -  

l)or6 que teinos algum desejo de  desculpni. ou tlefentli1i3 
o procedimenio do governo francez na obteii-50 de  trabn- 
Ihatlores africaiins, se tios aventurarmos a f a ~ o r  notar que o 



pl.imeiro tem uma vaiilngrm inuito importante e essencial 
sobre o segundo; e vrm ;i scr:  que os africanos sáo toma- 
dos para irem para coloriias, nas quaes a i.ondi~30 de es- 
crat idio 6 inteiramente proliibida por lei, c onde ningiirm 
póde tcr escravos; ao passo que os que s;io embarcados 
em Loarida, são transportatlos para uma colonia, na qi1a1 
1130 sfí rsiste a escravidão, mas onde os escravos são muito 
pr~ocrir.;rtlos, sendo o preço d'clles no mercado rl'clssa co- 
lonia cinco vezes maior do rliie o valor clespeiidido cin os 
alcanvar e levar d'esla proviiicia para ali. 

Em corrclus;lo, temos apeiias a referir-nos i opini5o que 
v. ex." aprescntoi~, de que náo estava na espliera das nos- 
sas attribui(iíes dirigirmo-nos a v. ex." sobre taes assum- 
ptns, ainda mesmo tendo, como temos, instrucções posi- 
tivas do governo de  Sua Magestade para esse fim, as quaes 
cuidadosarnente commuriicamos ii v. cx." em o nosso ofi-  
cio d~ :i do corrente. 

V. es:' dignou-se dizer que não podia reconhecer nos 
c*ommissarios de Sua Magestade direito algum para se  Ihr 
dirigirem nos negocios d e  que trata o iiosso siiprnmeri- 
cionado oficio, nao ohstante as ordem rlus dois gci\cirrios. 
e a pratica seguida irivariavelmentc ate agora, e recusa 
r.cccher de  futuro qrialrliier correspontlcnçia d'elles sobre 
t+ii3s :i\s~imptos. 

V. ( I \ . '  digna-se alem d'isso expor, como sua opiniitt, 
que o consul de Sua Magestade e o uirico funccionario ;r 
qlicm sc p6de dirigir em taes casos, isto apesar de v. ex." 
sal)rlr que elle sente milito vrli.-se obrigado a recusar a 
i,c1c.cipc2o d e  qualquer commuriicac~o que v. ex." Ilie faca 
sobre assiimptos de escravatura. li: portanto obvio que o 
ilfftito d'esta maneira de ver sera a suspeiisáo de lotla a 
correspondencia em taes assumptos, entre o governo pro- 
vincial c as auctoridades de Sua Magestade aqui residen- 
tes. 

Se esta foi a vontade de v. ex.", adoptando o procedi- 
mento que agora lhe pareceu ser  o mais co r iven i~n t~  a 
seguir, não pretendcreinos dizer senáo que se rios pei*- 
~riitta acrescentar, que, como não temos escolha quanto ao 
modo cic ohrar n'estes ;issumptos, julgâmos do riosso de- 
ver praticar cm confoitinidade com as nossas instrucções, 
atk que saibiimos o accordo dos dois governos emquanto 
6s o l ~ j c r ~ ó c s  suscitadas por v. ex.? :e que porlarito cotiti- 



[)i'imeiro tem tima vaiiliipem iiluito imporlanle e essencial 
s o h r ~  o scgiindo : o \ ibrn d s r r  : q i i ~  os afr irnnos s5o toma- 
dos para irem 1Iai.iI coloriias, nas rluaes n c.onrli~5o de es- 
crat idáo í: iiiteiramerite proliibida por lei, e onde ningiirni 
póde ter rscr3vos; ao passo que os que sfio cmbar~cados 
em Loaricla, s5o transportatlos para uma colonia, na qual 
riao sti ch\istc :I escravidáo, mas onde os escravos sáo muito 
prociir:idni. \endo o preço d'elles no mercado d'pssa co- 
lonia cinco vt:Les maior do qiie o valor deilpeririido em os 
nlcanqar e levar c-l'esla pro\ iricia para ali. 

Em conclus50, ternox aljeiias a referir-nos 6 opirii50 que 
v. e ~ . ~  aprcscntou, de que n5o estava na espliera das nos- 
sas attribui(.ões dirigirmo-nos a v. ex." sobre taes assurh- 
litos, ainda mesmo terido, como temos, instrucções posi- 
tivas do poverno de  Sua Magcstade para esse f m, as quaes 
cuidados:irn~rile ccimmuriicimos a v. ~ x . ~  em o nosso o& 
cio de  5 do rorreiite. 

V. essa dignou-se dizer que n5o podia reconhecer nos 
t~ommissarios de Sua Magestade dircito alqum para se lhe 
tlirigirem nos riegocios tle que trata o iiosso supramen- 
ciori:ido oficio, n90 obslarite as ordens dos dois g o v w s ,  

n pratica seguida irivariavelmente ate agora, e rmsa 
i rceher d e  futuro qiialquer correspondencia d'elles sobre 
tasles assumptos. 

V. eu." digna-se alem d'isso expor, como sua opinião, 
que íi consul de Sua Magestade e o unico funccioriario a 
querri se pbde dirigir em taes casos, isto apesar de  v. ex." 
saber que elle sente muito ver-se obrigado a recusar a 
recepc4o rle qualqiier communica@o quc v. ex." lhe faca 
sobre assrimptos de escravatura. E port:into obvio qiie o 
rffeiio d'csta maneira de ver sera a susp~iis") de toda a 
correspondencia em taes assiimptos, entrc o governo pro- 
vincial e as auctoridades de Sua Mageslaile aqui residen- 
tes. 

Se esta foi a vontade de  v.  ex.", adoptando o procedi- 
mento que agora Ilie pareceu ser  o mais conveniente a 
seguir, n9o pretenderemos dizer senão que se  nos per- 
rriitta acrescentar, qiie, como não temos escolha quanto ao 
modo de ohrar n'estcs ~issumptos, julgâmos do nosso de- 
ver praticar em conformidade com as nossas instrucçVes, 
ate I ~ I I P  saibamos o accordo dos dois governos emquanto 
As objec;!.Gcs suscitadas por v. en.": e que portarito coiiti- 



riuaremos a dirigir-nos a v. c:x:', commuiiii~anílo oficial- 
mente cliiaesquer informafões que ri~cebainos com o fim 
cle adiantar os humanilarios resultatios ~ U P  as duas :ilt;ih 
partes contratantes tiveram eni vista pelo tratado de :I (111 

julho de  18i2, e :iii\iliar ;i v. ?S. '  a c.\tlciiiar aquellc I I : I -  
tado, com a nlewia lealdade e hoa fo com que FOI (;i*Iih- 
hraclo. 

Temos a Iionra de ser, ok."'" SI'. govcrnntloi~ gera1 de 
.i\rigola, de v. ex.", muito obc>dierites c humildes creaclos. 
=Edrnundo Cabrifl= H. W. H ~ i n t l e y .  

Angola - Governo geral - Serie de  ,1862 - N.O 22 - 
-Governo geral da proviricia de  Aligola - Secçio civil 
-Segunda repartiçso-N." 2880-III."'"'si~s. ---Ern uoii- 
Sorinidade com o que foi cijmmuiiicado ;i \.v. S.'',, cni otli 
cio de 'i do corrente, S. es." o governador geral da pro- 
vincia, manda que eu  lhes devolva o officio que lhe diri- 
giram com data de  11 do corrente, o qual aqui remeltn 
incliiso. 

Sou do mesmo modo encarregado de  dizer a vv. saaS, 
que não t? sem rasão que s. e ~ . ~  fez a comparaçio entre 
o proceder que se  lhe annuncitira dos cruzadores inglezes, 
a respeito dos navios idos de  Idoanda para S. Thome com 
passageiros, e o seu procedimento ate hoje com relaqão 
aos navios francezes saidos do Zaire com pretos. 

O tratado que existe entre Portugal e a Gran-Bretanha 
ti20 pode de  modo nenhum abranger a pretensão que 
agora se apresenta, segundo se vê das communicaçõcs d ~ !  
vv. S.", de  irem os cruzadores jnglezes a bordo dos na- 
vios portuguezes, que levam passageiros de Loantla para 
S. Thome, indagar se esses passageiros vão por sua rori- 
tade. 

Esses navios sáem, satisfazendo a todas as f0rrnalirl;i- 
des legaes, e depois de  inspeccionados competentc:meiiLt: 
pelos respectivos empregados; levam passageir~s livrcls. 
todos com passaportes em fórma passados pela aiictn1.i- 
dade superior da proviricia; náo são portanto riavios qiit!  
levem, ou possam ser suspeitos de  levar pretos para 
S. ThomF: com o fim de serem reduzirlos ti escravidão; i? 

portarito os criizadoi*es inglezes apenas poderfio ir n soii 



I~ordo vcr se  a relaqáo da tripulação e o riuiriero cle yas- 
saporles confere com a população existriite a bortlo. 

.4 indagação que se indica, quando fosse feita, seria 
uma injuria as auctoridades si~periores de Angola e 
S. Thomé, alem de  ser uma illegalidade. 

Portanto, a pretensão de que se trata não pode ser fiiri- 
damentnda no tratado de 3 de julho de  4842, e quem a 
apresenta a Portugal, tratarido-se de portuguezes d e  coii- 
(lição livre, qtie v30 de uma para a outra proviricia portu- 
giieza, poderia, com muito mais rasão, apresentar A França 
a preterisão de que ella não podia coinprar seres Iiuma- 
110s ao gentio da Africa, e leva-los contra vontade, do Zaire 
para as siias colonias, c de  qiie tinha o direito de  oppor- 
se  a isso. 

A França n9o admittiria tal pretensão, porque é uma 
i i a~3o  livre e irideperidente, e i. isso o mesmo que S. es." 
fez protestarido contra a pretensáo que s e  lhe apresenta, 
como protestou e protesta por parte da nação porlugiieza. 
E S. ex." fa-lo com taiita mais rasão, qtianto e certo que 
a Gran-Bretai;ha não admittiria sem duvida uma preten- 
são igiial que Portugal lhe poderia apresentar, com muito, 
senão com inteiro fundamento, respondendo A pretensão 
d'ella. 

Portugal pode dizer que os pretos, tomados pelos cru- 
zadores inglezes aos negreiros, em navios sem riacionali- 
dade determinada, levados para as colonias inglezas, e 
;]li empregados no trabalho pelos plantadores, sáo coagi- 
tlos ;i iiitlo isso, e vão portanto muito contra sua vontade; 
e q i ~ w ;  Inglaterra não pode allegar sombra d e  direito para 
dispor d'esses pretos, a não ser o direito do mais forte. 

Não i: possivel provar o contrario d'isto, poiclue uma 
cousa manifesta: e riem ao menos pode allegar-se que 
esses riegros v30 ser mais felizes nas colonias inglezas, 
porque Portugal tem um exemplo domestico, que lhe pa- 
tenteia a sorte qiie espera os trabalhadores ali importa- 
dos;  e o dos colorios engajados, ha annos, em Santo Antão 
de  Cabo Verde. 

Aquelles pretos foram tratados de tal modo na Guiana, 
que os seus gritos de  angustia atravessaram o Atlaiitico 
de Demerara ate Lisboa; e o governo portuguez teve de 
mandar ali um navio a remi-los do martgrio em que se 
achavam. 



fC ~ w l e r i  sii~1cnt:ii~-stl ( l i ~ ~  nos npgros selvagens idos 
tlo hertao (10 Africa, e tl11e li~~aiii ali sthrii ter a quem pns- 
.;:tiri pedir a monoi. pi.oteci.ao, r5Loja reservada melhor 
forturia? 

Se pois se admittisse, que os cruzadores inglezes po- 
tliirm ir  a bordo (10s iiavins portiiguczes inquirir sobre a 
ho:i ou m4 vont;iile tlos portugiitizcs livres que d'aqui váo 
!,;ira S. Thomk corri o.; seus pass:iportcs perfeitamente le- 
gaes, e podiam deter ;i. erribarca~iies, qiiando alguns d'el- 
les se lembrassem dc dizer que riio iain esporitarieameri- 
Ic, ~ I I P  ílirrito 1130 assistiria aos cruzadores portnguezes 
para clolibi* as eml)arcações inglezas que levam os pretos 
:icima inericiori;~dos, os quaes náo são inglezos, e se  sabe 
positivairrente cjuc forani arixncados i sua patria pela vio- 
leiicia, e váo coagidos para paiz estranho? 

S. e\.", portanto, rn:iiirla dizer a vv. S."', que a compa- 
isação que fez 6 pcrfeitariiente cxacta, que o tratado por 
ultimo celebra(-lo critrc a Inglateri*:i e a França não altera 
em nada a questão, e que, assim como vv. S." dizem que 
n5o tinham tlireito d e  obslar a ida dos pretos levados clo 
Zaire pelos francezes, assim como nào consentiriam aos 
porluguezcs qiic fizessem a dctenção dos navios ingleiies 
lias circumst:iricias acima referidas, assim lambem muito 
ineiios podern proceder com os navios empregados em 
transportar legalniente pc~rtiiguezes livres d'aqui para 
S. 'l'hornk, pela forma por que dizem pretender faze-10. 

S. ex." manda tamhem qiic eu lhes diga que, do mes- 
ino modo que vv. s.""eclaram que continuarão a diri- 
gir-se a elle, communicando qiiaesquer iní'ormacões que 
recebam, tendentes a a1canc:ir o fim que os goveriios de 
Portiigal e Iriglaterra tivrram em vista, segundo o tratado 
de  3 de jiillio de  1842, elle declara que coiitinuari a de- 
volver-lhes os officios que lhe dirigirem; não porque qiieira 
suspender a correspondencia sobre este acsumpto, mas 
porrlue não é com vv. s.""ue deve eritrete-la. 

S. eu.a recebera todas as informações, deseja que lhe 
sejam dadas para em virtude d'ellas fazer tiido que o seu 
tlrver lhe ordenar que faca: mas esta ahi o corisul de Sua 
$!agesiade Hritaniiica, cjiir, I" o iiriico ~onil)et(~r-itr para 
{lar-lh'as officialmentc, e com o qual v\'. h."' ~)otleiii en- 
tender-se para esse fim. Eriitiiri S. ex a maiitla lamhem 
dec,larar a vv. S."' que a resporisabilidade dos maiis resul- 



tados que possam provir de  não serem recchidas taeh i . o ~ i i -  
municações, caberi toda aos funccionarios Iiritanriicos qiie 
se  recusarem a proceder em conformidade das r e q a s  ge- 
raes estabelecidas entre as nações, e das disposiqoes es- 
peciaes em que accordaram os governos tle I>oi8tiigal e de 
Inglaterra. 

Deus guarde a vv. S." Secretaria do goverrio geral em 
Loaiida, 14 de abril de  1862. - I1 l ." 'O~rs .  commissario 
e arbitro britannicos da commissáo mixta. = ,Tosé Barbosa 
Leão, secretario geral. 

----- 

Loanda, 14  de  abril de  1862. -Ill."10 ~r.-Tenho a 
honra de  accusar a recepçáo do seu oficio datado de  7 do 
corrente, escripto por ordcm de S. ex." o governador ge- 
ral, e inclriindo a copia de outro que  S. ex." orderiou que 
se enviasse ao commissario de  Sua Magestade Britannica 
e seu arbitro respectivamente, para informação d'elles 
sobre certos pontos. 

S. ex." chamou lambem a minha attenção, como consul 
de  Sua Magestade Brilannica, para o solemne protesto 
contido na referida copia, e alem d'isso espera que náo 
faltarei a relatar as circumstancias que motivarani esta 
correspontlencia, assim como o protesto referido, ao go- 
verno de Sua Magestade Britannica. POde S. ex." estar 
certo de que empregarei todos os esforços para levar este 
negocio ao conhecimento de Sua Magestade com a maior 
imparcialidade. 

Depois de receber o seu oficio de  7 do corrente, tendo 
em vista alcançar todos os possiveis esclarecimentos que 
poclessem elucidar e harmonisar as desintelligencias que 
ha pouco se originaram acerca da correspondencia entre 
as auçtoridndes tle Sria Magestade Fidelissima e as d e  Sua 
Magestade Hritannica n'esta provincia, tratei eu  mesmo 
de  fazer iridagações. cujo resultado peço que apresente a 
S. ex.", porque me parece que conduz a melhor exposiçáo 
da questáo, a saber: quaes eram as regras estabelecidas 
do tribunal da commissáo mixta aqui, e que circurnstan- 
cias Icvarani a applicacào da faculdaile concedida pela por- 
taria de 14 tle fevereiro 1854. 

S. ex:?eferiu-se a estas regras estahelecidns, mas ate 



:igoi.;i ;linda se  iiáo apresentou a defini.50 tl'tillas. Voii 
poi-tariio demonstrar: 

9 ." Que o tribunal tla commiss20 mixta foi instituido 
cliri :I de julho de  1tllc2, pelo tratado rritre l'ortugal e a 
Iriglaterra, nomeando cada uma das n a ~ 0 e s  um commis- 
sar io c um arbitro, e tendo o tribiinal o poder de tomar 
coriliecimeiito dos assumptos coricernentes ao trafico da 
escravatura : 

2." Este tribunal necessariamente estabeleceu as suas 
regras, e depois d'isso passou a desempenhar as suas 
ftiricções ; 

:)."Uma das regras d'este tribunal era que os commis- 
harios dirigissem os seus oficios aos seus respectivos go- 
\ei,nos, c comrnunicassern com elles. 

Tomos portanto uma regra estabelecida quanto 2 ques- 
iáo d e  direcq2o e de  communicaç2o. 

Agora noticiarei que a primeira nomea<;áo de consul de 
lriglatei8ra para Loanda foi a de rnr. Brarid, em 27 de fe- 
vereir<o de 1 8 U ,  mas que mr. Rrand só chegou em 23 de 
abril de 1845, e que em c~orisci~uencia da demora que 
lioute em recelier o seii exeqzin1iir, mr. Ikand sb  come- 
c.ou a exercer as suas funcções em 1 9  de janeiro de 1846. 
f>ort:iiito o I ~ ~ r c n i  decorrido tres anrios e meio, desde a 
c-reaqáo tlo tribunal da commissáo mixta ate ao reconhe- 
çirneriio da niictoridade consul;ir. em I,oanda, prova clara- 
inentc qiie esta nuctoridade n;lo foi comprehendida nas 
regras estabelecidas pelo tribiinal AI erca do rnodo de  di- 
reccão e communicação. Parece ter-se contiecido depois 
que poderiam (lar-se occorrencias que teimassem miiito 
para desejar que o comniissario britaniiiço tivesse o di- 
reito de  se dirigir As aiictoridades locaes de  Loanda. 

A coiicessão d'esta faculdade foi por conse~uiiite pe- 
dida ao governo de  Portugal, e ein corisecluericia Sua Ma- 
gestade I~itlelissima mandou expedir lima portaria datada 
dc I4 de fevereiro de 1854, permittindo nau só aos com- 
missarios britannicos. mas igualmente ao otficial comman- 
dante da e s l a~ão  naval de Sua 3layrstade Rritnnnica n'esta 
msta dirigirem-se 2s auctoridades locaes em assumplos 
i*~lativos ao ti-afic-o da escravatiira, quando a urgencia fosse 
lal que prejuclic;isse o sei-\ icco o sujeitarem-se as regras 
estat~elecidas, r iu por outra5 ~balavras, quando da pratica 
>egliicia pela iat)gi n r\lahelt~c-itla tlct se dirigirem directa- 



ri~iiiitc ao govibi~ric~ da meti-opole t! espei3aiaem resposla, 
vie$se prcjriizo. 

,Parece-me que seria ptieril argumentar qrie ao escrever 
:i t!xpressáo aregras eslat)elecidas~, empi,cgada na por- 
laria dc 16 de fe\r~?reiro d e  4654, podiam oiii.ras que 1130 
as do triburial da comrnisa~o mixta existir r i a  mente dos 
aiictores da portaria: e scrido isto rasoavel, como parece 
si:r, o commissario britnniiico tem o indubitavel direito 
tle se dirigir a S. ex." o goverriador geral d;i proviricia, 
iio yue respeita ao t,rafico da escravalura, quando a ur- 
gencia tlo caso for eviilerite. 

S. cs." porem observou acerca do caso considerado na 
portaria, qiie niirica se  da esse caso, estando aqui um con- 
si11 ou outro agente acreditado perante o governo geral. 
(:onfesso que n50 posso compreherider como a presença 
t lo  co isul possa n'este caso irifluii* de qualquer maneira. 
Vore h se isto quer dizer que o facto da nurgencian col- 
loca o caso sol) n consideraçáo do goverrio provincial e do 
consul britannico (processo adoptado por S. ex." ria pre- 
seiite conjunctura), então digo que isto se reduz a urna 
rner:i iniidança das regras estabelecidas de uma inslitui- 
ç3o I,ara as de outra ; e que adherindo-se a ella, a porta- 
ria desapparece, porque este documento-em caso de  
uiQgericia - falla só da renuncia ás regras estabelecidas, e 
essa renuncia esta compiseheridiùa no acto do commissario 
se  dirigir ao governador geral, faculdade que Ilie provem 
d'essr, documento, mas qiie e perdida por elle, se o consul 
em taes casos se torna o unico orgão de. cominuriicação. 

I'erniitta-se-ine, em ci~nclusão, expressar a minha con- 
\ ~i.~fio,  de que o corn~iiiss:ii~io hritnnniço tem, em virtude 
( 1 . 1  portaria citada, o iqdubiiavel dirnito de se  dirigir ao 
gc,vei,riador geral d'&p p v i n e i a  em assumptos de tra- 
fivn ( l i '  cscravatun. qmrido a urgencia do caso tornasse 
pi.ejiitlicial o seguirt:m->e as regras estabeleci ti;^^, quer 
haja, quer não haja cor sul inglez. E assim rospeitosa- 
mente apresento a minhr. opinião, que o commissario hri- 
tannico Liril~a pleno clirtitn de dirigir a S. ex: o governa- 
dor gesal o oficio d e  1 5  de março ullimo, que o commis- 
sario tritannico esti justificado, suppondo que este seria 
recebido e respondido na conformidade com a pratica que 
prevalecc?ii aqui serii a rnenor duvida ciesclc3 1'1 de feve- 
reiro (li. 18fi'c. 



Aproveilo esta occasião para expor em referencia $ pra- 
tica cle p01. o arbitro de Sua Magestade a assignatura no- 
ollicius t l i i  igidos pelo commissario de Sua Magestade ,] 

\. tu.\:' o go\lerriador geral, que isto se faz em cumpii- 
iiiciito (Ias ordens do spcretario d'estado, a quem os doi- 
clstTío siit)oitliriirdos, r por conseguinte qualquer objecçác I 
feita á çonliriuacáo d'esia pratica sera devidamente com- 
rnuriicada. 

Tenho a honra de ser, ill.'"" sr., com grande respeito. 
muito obediente servo. =H. W. Huntley, consul de Sua 
Magestade Britariirica em Loani~a.--JII.m" sr. Jose Bai* 
hosa Lcão. secretario do governo. 

I,oarida, 17 de abril de 1864. -1I1.'" SI-. -Tenho ;r 
honra de accusar a recepção do officio de v. s:', com dat;i 
de 14 do corrente, que me foi enviado por ordein de S. ex." 
o governador geral, c! em resposta tenho a dizer que con- 
cordo inteiramente com a opinião de que a questão con- 
tida na correspondencia a que este officio se refere, deve 
terminar aqui, sendo submettida a consideração dos res- 
pectivos governos. 

Abstenho-me portanto de fazer qualquer reflexão sobre 
a coneliisfio a que S. ex.*chegou com relação as minhas vis- 
tas sobre a mesma questáo, dizendo que são sem funda- 
mento; :\ não ser que deva observar que esse modo de ver 
tem ainda de passar por um julgamento, que pode pre- 
valecer sobre o jiiizo prematuramente feito. 

Tenho a honra de ser de v. S." muito obediente e hu- 
milde creado. - Ill.mO sr. José Barbosa Leão, secretario 
do governo de Angola. - M. W. Htmtley, consul de Sua 
Magestade Britannica. 

Serie de 186"L:Governo geral da provincia de Angola 
-Secção civil - Segunda repartição - N.O 282. - lll.mO 

>I.. - Foi presente a S. ex." o governador geral da provin- 
via o oflicio de v. S.", de i 4  (10 corrente, e o mesnio 
Sr. encarrega-me de responder-lhe como se segue. 

S. ex." fica certo de que v. S." fari subir, como l h ~  as- 
segiii-a, nu caonhecinienb do governo de Sua Magestade 



~~~~~~~~~~~a o protesto qiie tbllit: Tez, perante o commissario 
a arbilro tla conimiss5o. mixt'a e perante v. S." com a im- 
parc.ialitl;iilt? qiic o cai acterisa. 

Qiiaiito aos arguineotus cliia apresenta, sobre a fbrma 
d e  corres~~oridrric~ia a seguir rriti3c: os agentes tritannicos e 
o goverrio geral d'csta pro\iiic LI .  1)arttce a S. c\."que elles 
estáo suflicientemente e bem claramente r e ~ ~ ~ c ~ i i ~ l i d o s  nos 
officios que me tem encarrtyvtlo de  dirieii ;I 1.  S." Por 
isso julga dever limilar-se a cli~er, que o tribiiriiil da com- 
missáo mixta, q i ~ a ~ i d o  podesse dirigir-se ao governo geral 
sohre negocios que náo fosseni os das cinharcações apre- 
sadas que lhe s5o submettidas (que não póde), só o pode- 
ria fazer como tribiinal, isto B ,  assigriantlo os membros 
portuguezes e inglezes; que se o commissario britannico 
na commiss3o mixta podessc, seguritlo v .  S." afiirma, offi- 
riar como tal no governo da provincia sohre negocios de 
trafico (Ir escaravos, náo tr~ria o governo d e  Sua Mages- 
iade Britaiiriic;i solicitado por vezes com instaiicia, at9 al- 
rançar., a faciildade que para isso lhe foi concedida pela 
portaria de  I 4  de fevereiro de  1854; e que portanto o 
tri1)urial (Ia commissão mixta não pbde de  modo iieotiiirn 
caonslituir o que  a iliesma portaria chama atramites esta- 
heler itlosu . 

R'o nieii ultimo oflicio d r ~  1 'I do corrente, dirigido a 
v. S.", S. ex." definiu bem claramente o que sáo esses tra- 
mites eslabelecidos, e as funcçóes das commissóes mix- 
tas e de seus membros, e está firme n'aquclles principias, 
que as rações e argumentos apresentados por v. S..' náo 
clt~stroem nem rio mais pequeno ponto. 

Quanto 5 pratica que \. S." allega, coiicetlerido mesmo 
que ex idsse ,  S. ex." faltar-ia ao seu dever se sanccionasse 
praticas abusivas. 

Sou portanto encarregado de  dizer-lhe ainda uma vez, 
que e sO com v. S.", cama consul da Gran-Hretanha, qucb 
o governo geral d'esta provincia pode correspondei--se. i ,  

s e  corresponderi, sobre negocios de  trafico de  escravos. 
e qiie só poderd aceitar a corresporidençia do commissa- 
rio hritarinicn ria comrnissáo mixta e do commandante da 
rstaçáo naval nos calos marcados na portariti de  1 4  de 
fevei-eiro de 4854, o que só poderh acontecer quando aqui 
não liaja agente acreditado d e  Sua Magestade Rritannica 

Emfim. s. ex." manda que eu acriise tamhem a recr- 



psio do officio de v. S..' de 17 do corrente, e que lhe dipci 
que fica inteirado do seu conteúdo, e certo de que se acli;i 
terminada a discussáo sobre a fórma de correspondenci;~ 
que se terx ventilado. 

Deus guarde a v. s."ecretaria do governo geral eni 
Lonrida, 19 d e  alrril de  18G-2.-Ill."" Sr. corisul de Sua 
Hagestadc Britannica. = .José Barbosa Leão, secretario 
clo governo. 

Loanda, 13 de abril de  1862 . -E~ .~O sr.-Recebe- 
iiios o officio que rios foi enviado em 1 4  do corrente, de  
ordem de V.  e ~ . ~ ,  em rrs~)osta ao nosso de  I i  que v. ex." 
recusou receber. Resf~eititridri o direito que o tratado d(: 
3 de jullio de 184.2 confere aos olBciaes ingiezes e portu- 
gncziJs de  abordarem e revistarem os navios negreiros, 
parece-nos poi~lanto desnecessario entrarmos em longos 
argumentos, e aperias pedimos licença para observar, que 
não açlifimos n'acluellt: tratado estipulação alguma, que 
reslrinja a acção dos ofliciaes a bordo dos navios em ques- 
táo aos muito estreitos limites postos por v .  ex.", isto e ,  
a faculdade de verificarem unicamente, se  a relação da 
tripulaçáo e o numero de passaportes corresponde a po- 
pulaçái, existente a bordo. 

Estiirrios certos alem d'isso de que uma tal interpreta- 
cào tlos direitos dos officiaes das duas nações riáo rece- 
bera a approvaçáo dc  nerihum dos seus governos. 

Em reforço porém das idéas que v. ex." expendeii rio 
seu anterior officio de  7 do corrente, e em justificação do 
transporte forcado de  negros d'esta provincia para S. Tho- 
me, v. ex.", devolverido-nos o nosso officio de  14 do cor- 
rente, julgou converiienle, em resposta iquelle officio, 
avanpr  ~)roposições que pedem uma breve resposta. 

Diz v .  es."ue os negros achados a bordo de navios de  
riaciorialitl;ide não definida, capturados pelos cruzeiros d e  
Siia alagestade, são tomados e levatlos A força para as co- 
lonias inglezas, e ali ernpi.egaclos no trabalho pelos plan- 
tadores, acrescentando, que a Inglaterra nGo p6de allegar 
direito algum de dispor il'estes negros, n não ser o di- 
reito do mais forte, e quc isto e tão manifesto que não 
admitte refii taqão. 

I'ara responder a isto, hasla-nos lembrar a v .  t:s."rlri~ 



crri todos os tratados colubr.;idos pela C;ran-Rretanlia com 
as potencias estran,oeiisas para 3 suppressio do trafico da 
escravatura, es t i  exprtlwiiiientc estipulntln, que os ne- 
gros achados a bordo tlns ii;ivios detidos eiii \.irtude d'es- 
ses tratados, serão postos li disposigín do coverno a que 
pertence o cruzeiro rliie f e ~  a captura. 

Não podemos porkm dei-iais tle observa r iciialrn~nte, 
rloe a Gran-Bretanha n3o precisa n'esla malri-ia Liuscaai. 
justificar-se com tratados ou yuaesquer outras disposi- 
fóes humanitarias, visloque, independeiitc d't>llas, teni 
um muilo mais alto e sagrado rlireilo de  tlispor tl'estes 
africanos, de maneira que possa eff~~cti~eincri te livra-los 
da escravidão: isto e,  um direito furidatlo rios interesses 
tla religião, da justiqa e da humanid:i(le. 

Mas como presumimos que r. r \ .  ' admittirá que o go- 
verno britanriico tem de dispor il'estes infelizes entes de  
iim ou de  oiitro modo, perrnitta-se-nos qiie perguntemos 
qual a maneira que v. ex." propõe para isso se fazer? 

Parecer;) a r. e ~ . ~  mais rasoarel t! conducente ao seu 
bem estar, que sejam lancados nas praias da Africa, d'onde 
foram eml)arcados, para tle noln virem, como segura- 
mente viriam, a ser victimas dos desliumanos negreiros, 
e a ser ou iiiassacrados oii reembarcados para Cuba, e en- 
tregues a um destino airitla niais cruel que a morte? 

Emquanlo ao tratamento que estes africanos recebem 
iins Indias occidentaes, IameritAmos vcbr qiic v. ex." pa- 
rece ter sido muito mal informado. 

As informafões obtidas pelo governo francez nos cs- 
tal)elecimeritDs e oficinns mnntadas pelo systema de  tra- 
1)alho livre nas Indias occidentaes, e os relatorios dos 
wrnmissarios nomeados por aquelle governo ha alguns 
annos, para examinarem os resiiltados do mesmo systema 
nas colonins britannicas, provaram plena e indisputavel- 
mente qiiaes tinham sido os effeitos (Ia emancipaçilo in- 
gleza; e se v. e ~ . ~  deseja ser correctamente informado so- 
hre este assumpto, os relatorios a que nos referimos, as- 
sini como as extensas e minuciosas informações que a este 
respeito se colligiram e imprimiram por ordem do paria- 
mcrito britannico, serão postos a disposição de  v. ex.", e 
n5o diividfimos de que o levarão a tirar conclusóes mui 
differentes d'aquellas a que, segundo parece, foi levado 
pelo facto allegarlo e d~t i i rpado de iiris poiicns d e  negros 



enganados em siias esperanças, 11iie emigraram dii Santo 
A1113o de (:at)o \ T t l r ' ( l i ~  para iirna das colonias inglezas das 
lndias occitleritaes. 

0 goveriio de Siia Mng~ii:iilr~, b~:m cc!i.to tle qrie B sò 
pela verdade qiie o interesse tlir tiiimanir1:tde póde ser 
promovido, oll'ereceu depois d'isso ao govei,rin de Sua Ma- 
gestatln Catholiina permissão para rnar~clai, commissarios 
;is coloirias brilannicas nas lndias occiilenl;ies, ;i lini de to- 
inarem c~orihecinlento tl'clste assumpto, no caso (ir: cluerei, 
seguir o escnil)lo i10 goverrio francez. 

Referindo-so segiiirda vez as medidas adoptadas pelo 
governo britanriico para (lar destino aos negros encontra- 
dos a hoi.do, I! i:apturados como escravos, disse v. ex: 
que ((elles s;ío arr.aricJatlos íla sua lerra natal por violencia. 
I: Icvatlos para terras estranhas,. Não ha duvida de  que 
isso i: cxactarnerile verdade, se for applicada aos negrei- 
ros porluguezcs d'esta costa, qui:, violando o tratntlo e 
coiill)~'omissos contrahidos para com a Gran-Hretanha pela 
coroa de Portugal, 'e em desprezo das leis portugriezas, 
contiriuarn da maneira mais escandalosa a traficar em 
carne humana. Os oíliciaes de  Sua Magestade simples- 
mente libertam os ;ifricarios do poder d'estes malvados e 
os mandam para colnni:is. onde, sendo a lei d e  emancipa- 
r;io iiigleza ahsolul:t t: sc?rii dislincç50, não ha lei alguma 
( ~ i i c  distinga os brancos rlos pretos. 

i)oistanto, se  a intençao d e  v. es.", usando as palavras 
, j i  referidas do seu oficio, foi increpar O governo como 
cie ser clle a caiisa d'estes negros serem arrancados a 
forca da sua terra natal, não podcmos deixar de dizer, 
qrie 6 muito para lamentar que v. ex.", qualquer que seja 
a prevençao em que esteja contra os generosos esfo~~ços  
da naçao britannica para a extincção da escravatura e seu 
trafico, jiilgasse poder aventurar uma tal imputação corn 
relacão ao governo de Sua Magestade; imputação qiie en- 
volve uma violação da Iionra e boa fe nacional e a parti- 
cipaçáo em actos que, por qualquer nação que sejani pra- 
ticados ou consentidos, sao ollintlos em Inglaterra e em 
toda a parte do mundo civilisaclo com horror cada vez 
maior. 

lcm conclusáo, seja-nos permittido dizer que a do~ilri-- 
lia, de que os conimissarios britaririicos aqui estão aucto- 
risadns a trat;\r com o governo local sobre assumptos re- 



lativos ao devitlo ci~mprinic~iito do tratado, alem de ser 
confirmada e francnrneiitc: c1stat)elecidn 1ii1I : i  portaria d o  
ministro da n~nrinlia c coloriias, datada de 1 'i tle fevereiro 
de  18.?'i, o esltt indepeiitli1iitc d'aqiiella ii.Iaria, actual- 
menle dcsprczada. pela i~r~ar iavel  pratica 110s successiros 
governos da provincia, tlcsde a creação da çommi ssio 
mixta eni 18'13, e muito pi'incipalmeiile pelo governo do 
predecessor cle v. ex.", o conselheiro Josr Rodrigues Coe- 
Ilio do dmaral, que, com aquelia reclicl?~) tA errergia de  
isaracters que particularmente o caracterisua. sol~i.elrido 
no seu louvavel desejo de promover a tioni.a e digiritliiilr 
da sua naçTio pela f i ~ l  observarrcia dos tratatios, 1,); thin 
tlifferentes occasiões o primeiro a entender-se ~)essoal- 
mente sobre estes assumptos com os commissarios tla 
Rainha. 

Portanto, com relação no systema qiio \ .  tlx.* adoptou 
pelo que respeita h nossa correspondencia, ac.l\âmos des- 
riecessario produzir mais commentarios. Comtudo julg;i- 
isiamos faltar ao nosso dever, se náo protestassemos ener- 
gicamente contra esse systema, oii >e ac*i]uiescessemos a 
tllle a ponto d e  deixar (to curn1)rir C I - I ~ I  ;is ol)rigações tlo 
nosso mandato, a inlei'~.upção das qiiaes por este modo 
t.onsiderâmos dirigida, 1150 contra ntis tlireclamerite, mais 
him contra o governo de  qiiem temos a Iionra de  ser coni- 
rriissarios. 

Finalmente, só falta potarmos, com referencia ao ulli- 
ino p;\ragrapho do of'ficio d e  i 6 ilo corrente, que seja qual 
for a opiniáo tle v. ex.", sobre tjuenl (leva ter a respoiisa- 
l~ilidatle de qualquer inconveniente que se possa originar 
tlo procedimento adoptado por 1. ex.", nos parece ser esse 
um ponto ciija resolução pertence a auctoridades mais elc- 
vadas. 

'remos a Iionra de ser, ex."" sr. Sebastião Lopes tieC;i- 
Iheiros e Menezes, governador geral de i\ngola, de  v. ex. ' 
muito obedientes @ hu ildes creados. = l?tlm~~2Eno &I- '? ~ I - ~ P I =  H .  W. f{un&tl. 
1 

Angola -(;overiio geral-Sei-ie tle 1863 -Governo 
geral d;i provincia ( 1 ~  :!rigola -- SOC(;~O r i \  i l  -Segunda 
repartiqso - -  N." % i .  - I I I  ."I" Sr. -- Ein corifoi~midade 
com o que Ilies foi comn~iiiiicado em ciflicios tle 7 c 14  d o  



corrente, S. e ~ . "  o gov~rnador  geral cncarrrga-ine tlc 1 1 ~ -  

volver a v. S." 0 ofoffic,io q u e  Itie dirigii.aiii com tlatlr de 
19, c com rela(3o a alguns periodos do mesmo oilicio 
manda que eu exponha as consideraç5es seguintes: 

O que s. ex." Ihes mantlou dizer no meu officio de 14 
(10 corrente, sobre os dircitos dos oficiaes inglezes, ira 
sua ~ i s i t a  a bordo dos navios portuguezes, estA erri per- 
feito accordo com o que se disse no officio de  7 c com o 
disposto nos tratados. 

Iritlo os ri:rvios d'aqui perfeitamente legalisados pelas 
:iiictoridades portuguezas, só cumpre aos cruzadores, 
quanto a passageiros, ver se a lista da tripulação e os pas- 
sapor tt3s conferem coni o numero de pessoas existentes a 
Iroi~do. 

Nada têem qiie averiguar sobre as circuinstancias das 
pessoas legalmente despachadas para sair d'este porto, 
a não ser, se  vão na condicáo de escravos maior numero 
tlo qiie o estipulado no tratado de 3 de jiilho de 1842. 

l? a opiiiião de S. ex.", que responde pelos passaportes 
que der para a saida d'esses subditos portugpezes, e esta 
certo que sera tambem a do seu governo. 

VI.. S." dizem que em todos os tratados que a Grari- 
Bretanha tem celebrnado para a suppressão do trafico iir 
escravos, se diz, que os negros achados a bordo 110s iin- 
vios api.esados serão postos A disposiç5o do governo n 
qunm pertence o navio apresador. 

S. ex." manda dizer-lhes que e isso perfeitamente exa- 
cto, sb com a differença essencial que n'ctsses trntndos se 
falia só dos navios das duas naçóes contratantes, rlcie os 
tratados celebrados com certo nuniero de nações não aii- 
ciorisam a dispor dos negros encontrados a bordo de ria- 
vios de nacionalidade indeterminada (que foi os de  que se 
tratou no meu oficio de 14), e que o contrario d'isso sb  
se poderia admittir se  tivesse tratados com todas as 
naçóes do globo, porque a alguma d'elias tiavia de [)ri.- 
tencer o navio que apparecesse sem distinctivo de  nncio- 
nalidade 

S. ex." não cjiiestiona sobre o direito fundado na reli- 
gião, na humanidade e na justiça, que vv. S." allegam no 
seii olGcio, visto a Inglaterra tomar os negros para os re- 
mir tla escravirláo, riem sobre o meio qne poderia ser 
pi.ihftlri\.~l ao m ~ i o  por clla emprrgatln. riern tlo rliic iiir 



inatidoii dizer tio respt~ciivo ol1ic:io stb tltltliiz que elle sus- 
citava similliarite disciissio. 

O Sr. govern:idor geral quiz inoslrar que se a Inglater- 
ra náo permittiria qiie os criizadores ~)ortugiiezes detives- 
sem os seus riavios cnnduzindo os prelos d e  que se tra- 
ta, dos quaes não teni direito positivo [!ara dispor d'aqiiella 
forma, e os quties são levados corilibii sua vontade, m~i i to  
menos se Ilie pòde aceilar, por parte de Portugal, a pre- 
tens50 que vv. S.:'" apresentaram de irem os criizadores 
inglezes a bordo (10s navios ~~ortugiicizes iiiquirir se al- 
giins dos emigratlos rjue v30 !);ira S. Ttiome, rião vão es- 
pontaneameiite, s no ('as0 de sclr assim, tletpr as respwti- 
vas enibarcacões, visloqiie ii'este caso trata-se tle uma 
cousa que pode sei8, e ri'aqiiclle d e  uma cousa que se  sabe 
q*ue e ;  aqui trata-se de gerite, tlc que n2o ha (lireito posi- 
tivo a dispor coritra sua voritade, e ncola sirn, porque sã« 
cidadaos portuguezes, os qiiaes o governo portuguez pn- 
dera julgar do  interesse da caiisa piiblica obrigar a mudar 
de residencia. 

E pois iim:i cousa mnnifesl;~ ;i i.oiic:li1s2o qtic S. es." 
qriiz tirar, e complelamente vei.clatloira a sua proposiçáo. 

O Sr. governador geral mancloii tlizei. a VY. S." no meu 
ofiicio de 44. com o lim tlt: 1~rov:ii- :I proposii:ão citada. 
que ROS pretos tomados pc?los criizaclores inglezes aos ne- 
greiros ein navios sem riacionalitlnile tlel~:rininada, leva- 
dos para ;is coloriias iiiglezas, e ali sriipregados lios Iraba- 
lhos pelos plantadores, são coagidos a tiido isso, e váo 
portanto muito c,onlra sua vontadeu; e mais ahaiso man- 
dou dizer-lhes que esses pretos ase sabe positivamenitl 
qiie foram urrancatlos A sua patria pela violencia, e v;in 
coagidos para paiz ostranho 11. 

S. cx." pois, dizendo que os criizadores inglezes tomam 
os protos rio mar aos r i r~i~ei ros ,  iião disse que elles as ar- 
ranc:im i siia patria prl;i violericia, porquc :ii.i.arii:ados i 
palria os cncoritraram elles j:i ; e dizelido qiie P s r s  !ire- 
tos váo coagidos rios n:ivios inglezes para as color~ias iii- 
glezas, disse unia verdadt. mariifest;~, qiie niripciilrri 1 1 h l i l  

seriarriente contostai', e 1190 pode acreditar que, diztvitlo-a. 
offeiidessc? riem levt~mcrite a Gran-Ri.etaritin :ieiii o srii 
govei.iio. 

Foi portaiito serri iieiilium friridamento que VI'. s . ~ ~  fo- 
ram tiraia cl'ailuellas palavras do rnpii ol'ficio d e  44, cita- 
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das acima em segundo Jogar, pretexto para as apostroplies 
que se lêem no seu oficio, com relaçso aos sentimentos 
do seu governo, da sua naçáo e das demais nayões civili- 
sadas; dos quaes S. e ~ . ~  estd certo e que tcirnbem profes- 
sa, e para dizerem que essas ~ ) a l n ~ r a s  sáo exactamente 
verdadeiras, se  se applicam aaos negociantes poriuguezes 
de  negros n'esta costa, os quacs com violação das obri- 
gações contrahidas pela coroa de Porti~gal para com a 
Gran-Brelanha, e desafiando abertamente as leis de  Por- 
tiigal, continuam cla marieira mais escandalosa o trafico 
de carne humana, e que os officiaes inglezes aperias res- 
gatam os africanos das máos d'estes sceleradosn. 

Sobrc o que S. ox." manda que eu diga a vv. S."% se- 
giiinte: 

N'esta provincja pòde dizer-se que ha negociaoies de  
i%cravos, porque a esistencia d'estes k legal, e ha quem 
os compre e quem os venda ; mas onde ha auctoridades 
portuguezas, não se faz commercio de  escravos com of- 
fensa do tratado com a Gran-Bretantia nem em contraven- 
qfio das leis do paiz. 

Fora dos pontos onde chega o dominio da auctoridade 
portugueza, se ha algum portuguez negociarite de escra- 
vos, de  certo que esse não arranca os pretos a sua patria 
pela violencia, porque lhe falta para isso a forr,a. 

Quando porem assim não fdra absolutamente, nada ha- 
via que admirar. Em toda a parte ha mtis paixões e todos 
os seus perniciosos effeitos. Feliz seria a na-o, cu,jos 
cidadgos se  não a t r e~~essem a contrariar as leis, dentro 
nem fora do seu paiz; c se Portugal e a Inglaterra ti\es- 
sem essa ventura, não se  leriam instituido as commissóes 
mixtas para julgar os navios negreiros apresados, portu- 
guezes ou inglezes. 

Portanto o que v v .  S.^' disseram no trecho acima traris- 
cripto, poderli dizer-se apenas uma accusa~ão injuriosa, 
graluita, que procuraram pretexto para soltar contra os 
portuguezes, a qual portanto i: por S. ex." repellida. 

Quanto 2 questao da forma da correspondencia, sobre 
n qual vv. s.""e fazem fortes no argumento da pratica 
estabelecida, S. ex."manda que eu Ihes diga que enconlra 
110s arctiivns da secretaria geral exemplos de correspon- 
dencia singiilar de  cada um tlos commissarios britannicos. 
que nqiii Icem servido ria roiilmissáo ini\ta, inns (liir r-bllit 



faltaria ao seu tlevcr se náo ai~olisse essa pratica a11usiv;i: 
poi+m, quc não ericoritrou silri;io urn exeiriplo dado eni 
1854 de se  terem o comrnissario e o arbitro britai~nicos 
conslitiiido em dclcgatlos consulares ou diplomaticos do 
seu governo, e dc haverem assim dirigido onicios colle- 
clivsinente ao governo gorril, officios que ri30 consta dos 
i8egiutos d'este governo cliie tivessem resposla. Esta for- 
ma pois será liitlo, menos a pratica seguida desde muito, 
como vv. S."$ affirinairi. 

Islo 6, por assi:t i  dizer, uma verdadeira iiinoviiciio por 
VB.  S."$ comecada tio ol'ficio de  "2 de niarço, e qiie S. es." 
1150 pi~tle aceilar, apes;ir dos protestos tle v v .  S."" 

S. ex." manda tamhern que eii Il-ies diga, que por niiii- 
to q11e seja o aprece ern qiie lenlia os (lotes e os serviços, 
inuiio aprecinvcis, corn elTeilo, tlo seu antecessor o con- 
selheiro Jose Rodrigiies (hellio do Amaral, náo concede 
que elle tivesse inais n peito, do que elle er. governador 
geral, a Iiorira e a di~riitiadt! da  siia iiação, riem a iiel 
observaiicia tlos Iratados por olla r:clobrados; riem pbde 
aceitar por norma o suii ~)i~oc*cilt~iv, tliiando elle rião fosse 
cm 1i;irrnonia com os pr~irici[)ic~s c as as regras estabeleci- 
das, que servem de norrria a S. ex." 

Emfim, sou encarregado de dizer-llies que, visto v. S."', 
alern tle se llies náo poder reconhecer car.acler oficial para 
st! dirigirem ao governo ger:il (Ia iirovincia sobri: o ossiim- 
1'10 de trafico de escravos, se perinittirem trazer a disciis- 
sao para o campo das tliati~ibes, ao qual S. ex.", pela sii;~ 
posi(;áo e pelo seu caracler, i ~ ã o  pode descer, d'ora ciii 
diiiiile os setis offirios sohre esse assumpto serão devol- 

' 

vitlos sem a inais siniples observação, qiiaesquer que se- 
j;ini os pontos que ii'elles sc  tratem. O commissario r 
:irl~ilro britarinico ria c,omniissáo mista não tèem mais 
fiiiicyórs que o cominius;trio c arbitro portuguez, e ate 
nunca funccionam amhos, scniio em casos especiaes mar- 
cados na lei. N5o est5o aqiii reconhecidos nem acreditados 
para esercei-em collcc:tivamenle senão essas funcções, t! 
ainda assim seri  reriiiiilos em sess5o de  c,omniissiio mixta 
com os membros porlugiiezes. 

Para tiirlo o inais, pois, S. ex." não pbde recoriliecer, 
nern rccoriliecer;i, senão o agente acreditado d e  Sua Ma- 
gestade Bi,itanriica, que 15 o seu CO~ISUI, que ahi se acha 
r!m tlsrrcicio. Sc por ri20 iIiicrtlrtbm siijcitnr-sr! ;i cssas 



tormrilas, que s30 as (IP direiln, os ageiiles cla Graii-Hre- 
tanlia derem logar A inlerrupqGo das relações que a cada 
iim pertencem com o governo geral, não sera a S. e ~ . ~  
que podera ser imposta a r~sponsabiliddde dos maus i-e- 
siiltados que d'alii possam decorrer. 

Ueus guarde n v. s:'"Secretaria do governo geral 
t>in Loanda, 23 de abril de 1862. - 111."'" srs. commissa- 
rio e arbitro hritannicos ria cornrriissão mixta. = Josd Bn9.- 
hosu L P Ü o ,  secreta! io. 

- - --. 

Lotiiid:~, 30 dc ahril ile I8(iY. -Ex."'" sr,-Acciisando 
:J i*ecepc;io do oficio que tioritem i-ecet~emos com d a t ; ~  de 
43 do corrente, ternos a honra de  iriformai. a v .  c\." que 
sern perda tlc tempo remelteremos uma copia cl'elle ao 
governo de Siia Mageslade, juntnmenlc com toda a çorbres- 
pondencia qne houve eiitrr: nós, moii\ada pela communi- 
cac;:o qiie, na conformidade das terminantes instrucções 
do secretario d'estatlo dos iiegocios estrangeiros dc  Sua 
Yngestade, tivemos a tiotira de dirigir a v. ex." em :i do 
corrente. 

Em relaçao i10 dii*eito cjiie os dityererites tratados com 
as potencias estrangeiras confereiri A Gran-Bretanlia, de 
dispor de negros achados a bordo dos navios captrii.ados, 
observa I-. eu." que esses tratados se referem uriicarnciite 
aos navios das duas naçóes coiitratantes, e que os trata- 
dos celebrados com urii certo iiilrnero de nacóes iiio au- 
ctorisam a que se dispoilha cle negros encontitados a boi,- 
do de  navios d e  nacionalidade incerta. 

T ~ n d o  Portiipal, pelo tratado de 3 de jultio d e  1852, 
concedido Gran-Bretanha o direito de  dispor de  negros 
encontrados em navios que naveguem com bandeira por- 
tugueza, como clara e distiiictamente foi admittido poi8 
v. ex.", não podemos deixar de dizer que eramos levados 
a crer qiie v. e ~ . ~ ,  como representante dePortugal n'cstn 
provincia, com inuito maior rasão lhe reconhecesse fran- 
camente o direito tle dispor dos negros encontrados eni 
navios, que navegam piraticainente, que sáo aquelles 3 
que se refere o ollicio tle v. ex." de 14 do corrente; isto 
B. navios sem bandeira, sem documeiitos, e por constb- 
guinte sern direito a r~cla inar  a protecc30 da bandeira 
de rieniiiima na.30 nri estado: navios qiie ria\!r:gam cboii 



tra as leis de Portugal e, de  todas as inais potencias niari- 
timas. 

Mas, c,omo v. ex." no supi~amencior~ado oficio declara, 
que a Inglalerra não tem o menor direito de  dispor dos 
negros achados ii'esses navios, e acrescenta ainda mais, 
que isto i? tão manifeslo como inconlroverso, por isso 
julgâmos de  poiica ulilidade prolongar esta eorresponden- 
cia, oflerecendo mais ohservaçóes sobre este ponto. 

Helativainente 30 periodo do oficio de  v. ex.", noqual 
se  dignou obsei~var-nos que tintiamos dado agora a estii 
tliscussão o cai.acler de cliatribe, seja-rios apenas perrriit- 
tido ein resposta lernbrar a v.  es.", que em rieriliiirn caso 
temos feito sei130 17esponder o mais breve e correnle- 
rneiile poscivel ás differentes conipai.açóes e inferencias 
tiradas por v .  cs.", as quaes respeitosamente critendemos 
serem merios esactas. Considerâinos que inteiramente 
faltariamos aos nossos deveres, se deisassemos passar 
sem reparo essas comparac;0es e infercncias, e podemos 
certificar que temos sincera e escrnpulosainente dese- 
jado abster-nos de  offerider a v. ex." com cluaesquer ob- 
servacões sobre nssiimptos não reclamados pelo conleudo 
tlcis oficios que recebernos. 

l'ornaremos a lib~rdtide de siibmetier a v. ex." apenas 
oi1ti.a observac;3o. E eni referencia aos precedentes, de  
qric! se  diz haver lembi*anca, sobre corresponderem-se col- 
lectivamente o comrriissnrio e ai,bili,o I~rilariiiicos coni o 
governo geral. Disse v. ex." que sO se dera um caso em 
quc esta forma de corresponclencia liavia sido seguida, 
aiitc,i.iormente A commririica~5o de 24 do mel: passado; 
e que mesino n'essa occasiáo iiáo se erivoritra nos regis- 
tos do governo geral resposta alguma qiie nos fosse dada. 
Seja-nos prrniitlido asseverar a v. es." que esl6 laborando 
cni tini erigario n'estc ponto; porque, i150 só  os archivos 
da c:omniissão mosiram que em mais de uma occasiáo o 
coniniissario e arbitro britannicos sc. Iiaviam juntamente 
dirigido ao goverriatlor geral tl'estri provincia, tiavendo ao 
mesmo terripo aqui uni consul bi~itannico, mas, no caso 
particular a que 1.. e x . 9 e  refere de ,1854, foi dada prom- 
pta resposta pelo funccionario que entao dirigia o gover - 
no da provincia. Não só o original d'essa resposta e s t i  de- 
positado nos archivos d'essa commissão, mas uma copia 
d'ellc, incluida nos doçiimeiitos i.elativos ao trafico da es- 



cravaturba, foi publicada e apreserilatla ao pai.lamerilo 
britaniiico, por ordem de Sua Magestatle erri sessão de  
1853. . 

Se esta maneira d e  correspondericia não apparece coro 
mais frequencia no registo, esta circumstaricia deve at- 
tribuir-se, sem duvida, a que raras vezes se  tem dado o 
facto tlc haver aqui ao mesmo tempo ~~ommissario e arbi- 
tro d:i parte de Sua Magestade. Certamente um tal caso 
não aconteceu senão muito recentemente, ri'estes ultinios 
seis annos. 

Coni tudo isso, conio v. ex." exclue decididamente este 
acto collectivo sollre aquelle assumpto, nós diremos que, 
com todo o desejo d e  combiriar com o seu modo d e  ver, 
tomaremos sobre nós a resporisabilidade de  tanto nos des- 
viarmos da pratica estabelecitla e da regra prescriptn pelo 
iiosso governo, e que. esperando a decisão d'elle n'este 
ponto, o commissario de Sua Magestade dirigir-se-ha para 
o futuro individualmente a v. ex ." nos negocios relativos 
ao trafico da escravatura, se  v. e ~ . ~  ccoricordar com isso. 

'l'emos a Iionra de  ser, ex."O sr. Seliastiio 1,opes d e  Ca- 
1tieii.o~ e Menezes, gorernador geral de Arigola, de  v. ex." 
muito obedientes c humildes criados. = Edmz~ndo Ga- 
bruiel= H.  W .  Hrtntley. 

A rigola - Governo geral - s ~ r i e  d e  1863 -Governo 
geral da provincia d e  Angola - Secçáo civil - Seguntla 
reparticão - N.O 302. - I 1 l . m O ~ s r .  -Em conformidade 
com o que foi declarado a vv. s."%m oficios de  7, 14 e 
23 de abril findo, sou encarregado por S. ex: o gover- 
nador geral de devolver-lhes o otEcio que lhe dirigiram 
com data de 30 do mesnio mez. Do mesmo modo sou en- 
carregado de dizcr-lhes qiie seráo igualmente devolvidos 
os otricios que v v .  S." dizem dirigira d'ora em diante o sr. 
commissario britannico, vistoíjue S. ex." ja Ihes declarou 
categoricamente, por mais que uma vez, que não aceitava 
corresponrlencia de vv.  singular ou collectivamente, 
sobre objectos relativos a trafico de escravos, estando pre- 
sente o consul d e  S ~ i a  Magestade Britannita, unico agente 
do governo bi*itannico acreditado para esse fim, fòra dos 
(-asos previstos na portaria de  14  de fevereiro de  1854. 



Deus guarde a v. S."' Secretaria do governo geral eiii 
I,oaritla, 2 de maio de  1862. - lll"'Os srs. commissario 
o arbitro britannicos na comrriiss30 mixta.=.losc! Bav- 
hosa. Leão, secretario geral. 

Governo geral da provincia de Angola-N." 20.-- 
111.'"" e ee."'" sr. governador geral-Diz Jose Maria do 
Prado que, tendo vindo a sua casa na tarde tlo dia 15 tlo 
c:orrente Edmundo Cabriel, comn~issario iriglez da com- 
miss;io mixta, preteiii-lo para rliie não fizesse seguir via- 
gcm para  S. Thom9 o patactio nacional Liberdade, porquq 
seria prisioneiro em conseqiiencia de lcvar passageiros 
pretos ; ao que o siipplicante Ilie rc~spondeu, que havia de  
segiiir viagem, porque ia legalmente despachado :.no en- 
tariio o supplicante receiando que effectivamente se  pra- 
tique iril, o que de  certo ser3 de grave prejuizo para o 
supl)lic;inte se  tal atteritado se realisar; por isso pede a 
v. ex." a graça de dar todas as providencias para evitar 
o dc que o veiu prevenir o dito Edmundo Gabriel. - 
E H. M.cè 

I,oantl;i, 16 de abril de  1862.= José Maria do Prado. 
Esta conforme. = Jost! Uarbosa Leão, secretario ge- 

ral. 

Manda Sua Magestade El-Rei, pela secretaria d'estado 
dos negocios da maririh;] e ultraniar, remetter ao gover- 
nador geral tla provinciii de Angola a inclusa traducção 
de  iim;i nota que, pelo iiiinisterio 110s negoc.ios estrangei- 
ros, dirigiu o ministro do Sua Magrstado Britannica n'esta 
c b r t ~ ,  acompanhando ;i cwpia de iirn despacho do com- 
rnissario britannico da cr)ri~missfio rnixta em Loanda Acerca 
(ia exportn@o dos pretos, qlie tliz ter sido effectuada de 
Loanda para S. Thome, etii grande escala, como trabalha- 
dores livres, e a que chama tini náo disfarçado trafico de 
( l~c ra~a t l l r a ,  a fim :de 1 1 1 t ~  o inesmo governador geral, 
tendo presente o teor dos ditos despachos, e reconhecendo 
por ellés a necessidade de  evitar algum procedimento of- 
fensivo do decoro da bandeira portugueza por parte dos 
cruzadores inglezes, procure restringir, emquanto sobre 



similliarite ob.jecto se não estabelece o conveniente ac- 
corclo com o governo d e  Sua Magestade Rritaoriiea. :I con- 
cessão de  transporte de  pretos d'essa prouincia para 
a de S. Thornh, e tome as necessarias disposições para 
yue os que forem sejam acompanhados de  documentos, 
que coniprovern evidentemente a sua condição de livres 
oii libertos, corno seja n carta de  alforria, passaporte e 
unia guia, ],elo que toca aos segundos, com que se  apre- 
seritem ria jurila protectora dos escravos e libertos em 
S. Thomè, a fitn d'ella poder exeri:or a respeito d'elles a 
sua salutar vigilancia. 

Paço, em 30 de maio de 1862. =Jose da Silva Mcn- 
$PS Leal. 

(Traduccão) - Lisboa, 2'1 de abril d e  ,1862. - sr. mi- 
nistro. - Recebi instrucçóes do principal secretario d'es- 
tado de Sua Magestade nii repartiçáo dos negocios estran- 
geiros, para levar ao conhecimento de v. ex." a inclusa 
copia dtb um despacho e docunierito annexo, dos commis- 
sarios de  Sua Mageslade em Loarida, peIo qual parece 
que uns quatrocentos sessenta e sete escravos foram ex- 
portados d'aquelle porto, como trabalhadores livres, para 
a illia de  S. Thonik, desde 2 de outubro até 8 de janeiro 
ultimo. 

O governo de  Sua llagestade não duvida de  que o go- 
verno rle Sua Magestade Fidelissima, em vista das repre- 
sentações que tenho tido ordem de lhe dirigir, sobre este 
assumpto, haja tomado providencias para pôr fim a este 
ri50 disfarçado trafico de  escravos; mas não obstante re- 
cebi agora iristr~icções do conde Russell para não dissi- 
mular o facto de  que se  não forem tomadas medidas ener- 
gicas para par  termo a este trafico, serão dadas ordens 
terminantes aos cruzadores de Sua Magestade para as 
adoplarerii. 

Aproveito esta occasião para renovar a v. ex." a segu- 
rança da minha mais alla consideração. - A  S. e ~ . ~  o mar- 
qucz de b u l e .  = Arthur C. Mogenis. 

Loanda, 8 de janeiro de 4868. - Mglord. - A  convic- 
$30 que manifesthmos no nosso relatorio annual datado 



d e  10 de outubro ultimo, quanto ao desenvolvimerito qiie 
recentemente tem tido n'esta provincia a pratica de  re- 
mover escravos para S. Thomk, sentimos dize-10, acha-se 
c;ompletamente verificada. 

Como prova d'isto pedimos licença para remetter a 
v. ex." uma lista dos navios condiizindo negros que têem 
saido d'este porto durante os ultimos tres mezes, da qual 
se  póde ver que quatrocentos e sessenta e sete foram 
embarcados sob differentes denominaçóes n'aquelle pe- 
riodo. 

Este ntimero junto ao mencionado no nosso referido 
despacho faz para cima de novecentos que  têem sido em- 
t~arcados dentro do anno que acaba de  findar. 
A chegada do commodore Edmonstone a este porio, 

no navio de  Siia Magestade Arrogant, em novembro ul- 
timo, communici4mos-lhe a extensão a que esta pratica 
tem sido levada. Igualmente llie transmittiaos lima co- 
pia do nosso despacho dirigido a v. e ~ . "  sob o n." 54, 
chamando a sua attenção para este muito importante ob- 
jecto, porque o conimissario de Sua Magesttide vê clara- 
mente que o firme proposito do governador geral e sanc- 
cionar a conlinuaflo d'esta pratica sem restricção, e ate 
mesmo promette, se  não for reprimida, rivalisar em ex- 
tensão e importancia com o plano adoptado pelo governo 
de  França para supprir as suas possessões d e  trabalha- 
dores. 

O commodore Edrnonstone e o commissario de  Sua 
Magestade tiveram uma entrevista com o governador ge- 
ral a este respeito, o commodore aponto11 a S. ex." que 
no caso de qualquer iiavio que transporta esses negros 
ser  encontrado no mar pelos cruzadores de  Sua Maaes- 
tatle, os officiaes mandados a bordo teriam algoma diffi- 
culdade em verificar se ta& negros gosaram r~a lmen te  
da sua liberdade ou 1130, e em resposta o governatlor ge- 
ral apresentou uma porç5o de  papeis impressos que disse 
serem os passaportes que se davam aos I I P ~ I ' O S  que iam 
embarcar em um navio que estava na vespera de partir 
d'este porto para S. Thome, e acrescentou S. ex." que 
não jiilgava que os officiaes de  Sua Magestade tivessem 
direito algum de exigir mais do que aquelles passaportes, 
por isso que eram suficiente garantia d e  que os negros 
não eram escravos. 



Por esta maneira de ver o negocio julgou mr. Gahriel 
do seu dever manifestar a sua discordancia, e acrescentou 
que posto não tivesse conhecimento algum das medidas 
que o governo local toma para se convencer de que taes 
negros são em todos os casos considerados livres, elle ti- 
nha fortes rasões de acreditar que por parte de muitos 
dos inclividrios que solicitam estes passaportes se teem 
commettido grandes fraudes. 

O commissario de Sua Magestade declarou mais que 
na sua opinião os passaportes em que o governador geral 
mostrava fiar-se tanto, não concediam :i liberdade nem 
eram prova de cluc os ncgros de qiie se trata nãoestives- 
seiri em escravidão, e qiie e s t a  passapories 6 chegada 
dos navios a S. Thome se tornavam pedaços de papel sem 
valor. Mr. Gabriel não deixou tanibem de manifestar 
como opiniilo sua que se as auctoridades navaes de Sua 
Magestade exercessem o poder que Ihes era conferido pela 
convenc,ão de 3 de julho de 1842, ver-se-ia qiie estes ne- 
gros eram levados á forca e coridemnados separação 
obrigatoria do seu paiz, que de facto pertenciam a indivi- 
duos que debaixo do especial pretexto de carecerem de 
trabalhadores para a cultura rle suas terras, compram os 
negros que Ihes são apresentados pelos corretores de es- 
c.ravos, e qualquer que seja a fórma de emancipacão os 
embarcam para S. Thome como objectos de rommercio, 
cbm aberta violação das estipiilações do tratado concluido 
com Sua Magestade Fidelissinia. 

S. e ~ . ~  negou positivamente que os negros se desti- 
nassem a ser vendidos em S. Ttiomé, mas mr. Gabriel, 
sem se demorar em discutir aquelle ponto, declarou que 
para se constituir trafico de escravatura não e necessario 
cjiie as pessoas que compram escravos intentassem vrn- 
de-10s de novo, porque se a triminalidade da transacyáo 
dependesse da subsequente venda, então os plantadores 
em Cuba poderiam levar por diante o trafico com impu- 
nidade, se em logar de comprar os escravos aos aventu- 
reiros que os trazem de Africa mandassem por sua conta 
navios a esta costa, e por via de seus proprios agentes 
comprassem escravos para o seri serviço. 

O governador geral mostrou tima decidida m% vontade 
em abandonar ou mesmo restringir o systema actualmente 
hegoido, e a entrevista terminou por declarar o commo- 



dore Edmonslone a S. cx." quc immediatamente levaria 
este negocio ao conhecimento do alniirantado, a fim de 
obter instrucç8es para seu governo. 

Como prova d'isto occorreu ultimamente aqui tentar 
um d'esses negros suicidar-se na occasião de ser condu- 
zido d praia para embarcar. 

Foi immediatamente levado para o hospital, e pouco 
depois, a pedido de seu dono, removido d'ali para a pri- 
são, onde jazeu em carcere privado. 

Subsequentemente foi removido da prisão por uma es- 
colta de policia para bordo de um navio que estava a sair 
para S. Thomk, mas depois de ferir um dos da escolta 
fugiu, conseguindo escapar-se. E desnecessario, mylord, 
demorarmo-nos sobre males necessariamente inherentes 
a esta nova fbrma de escravatura. Não 15 sem grande ma- 
gua que o commissario de Sua hlagestade pede licença 
para observar em conclusão que na su3 opinião este as- 
sumpto náo offerece a menor- esperança de acabar aclrii, 
e como estamos persuadidos de que a menos que se não 
deem instrucções muito positivas por parte do governo 
da metropole ás auctoridades locaes n'esta provincia, não 
obstarão a este estado de cousas, esperâmos por isso an- 
ciosamente o resultado de qiiaesquer representações, que 
v. ex." julgue conveniente ordenar ao ministro de Siia 
Magestade ria cbrte do Rei de Portugal, haja de fazer com 
o fim de impedir que este grave mal continue ou se torne, 
como effectivamente se ha de tornar, se não for prompta- 
mente reprimido, mais frequente pela impunidade. 

'remos, etc. = Edrntrndo Gnbriel= H .  W .  Ilunllr~y. - 
-\o Ripht Iionorable the Earl Russell. 

Angola - Governo geral- Ill."'" e elr."" sr. - Accuso 
a recepção da copia de uma nota que v. ex." se serviu en- 
viar-me, dirigida ao governo de Siia Magestade Fidelis- 
sima em 24 de abril passado pelo ministro de Sua Mages- 
tade Britannica na corte de Lisboa, acompanhada da co- 
pia de um officio com data de 8 de janeiro do corrente 
anno, dirigido pelos commissarios britannicos da com- 
missão mixta em Loanda ao seri respectivo governo so- 
bre a emigracão de pretos d'esta provincia para a de 



S. Tliome. Deve v. ex.= estar do posse de  toda a corre> 
ljondencia havida entre o governo geral d e  Angola e o- 
I'iiriccionarios britannicos; o assumpto esta perfeitamenlo 
esclarecido n'esta corresporidencia, dispenso-me portanto 
de  repetir, e limitar-me-hei i discussao de asserções cor]- 
lidas n'aquellas pecas oíiiciaes cjiie não posso deixar pas- 
saiB em silencio. 
(10 governo de  Sua blageslade, diz o ministro britan- 

riico junto a côrte de  Lisboa, não duvida que o governo 
de  Sua Magestade Fitlelissima cm vista das representaqões 
que  tenlio tido ordem de lhe dirigir sobre este assumpto, 
ja tenha tomado provideiicias para pôr fim a este não dis- 
farçado tralico de escravos. Lê-se em outro periodo da 
mesma nota, referindo-se o ministro de Sua Magestade 
Hritannica aooficiodoscommissarios da commissiÍo mixia: 
uParece que uns 4ti7 escravos foram exportados d'aquellc 
porto (o de Loanda) como trabalhadores livres para a ilha 
de  S. Thome desde 2 d e  outubro até 8 de  janeiro ul- 
t i m o ~ .  

Permitta-me r. e ~ . ~  dizer, sem offensa do minislro d e  
Sua Magestade Britannica, que esta asserçáo náo e verda- 
deira, a não serem considei.ados como escravos lodos os 
cidadãos portuguezes de  côr preta que se transportam 
de um para outro ponto nos dominios portuguezes. No 
periodo de  tres mezcs sois dias a que acima se allude 
sairarri para S. Thoiiit: 22 escravos, 78 libertos e 384 
portuguezes livres de côr preta em differentes navios, 
como consta do mappa incluso, documento n." I ,  referido 
1130 só a este periodo, mas a todo o decorrido desde que 
tomei posse do governo d'esta proviricia eiri 'i de feve- 
reiro de 1864 até 2 de julho corrente, dia da partida do 
vapor D. Antonia, pertencente a companhia União Mei - 
canlil. O nirsmo mappa contém a nota dos oficios e re- 
l a ç õ ~ s  qiie foram dirigidas ao governador da provincia de 
S. l'liom8, acompanhando os individuos, bem como a i-cs- 
posta do mesmo governador, accusarido a entrada e a p r r  
sentaçso dos mesmos individuos ria condição de  escravos, 
livres e libertos. 

Faço acompanliar o mappa d e  todos os documentos ori- 
ginaes, que precederam a concessão de passaporte aos in- 
dividuos de  cor preta, que d'este porto de  Loanda lêem 
seguido viagem para S. Thome no predito periodo, cx- 



ceptuando os relativos a tres, que remetli em data de  Fi 
de dezembro ultimo ao governo d e  Sua Magestade, a fim 
d e  bem conhecer o processo segiiido. Nenhum outro preto 
saiu para S. Thome alem d'aquellcs a que se  referem os 
documentos que remetto, e ainda nem totlos esses segui- 
ram viagem, tendo faltado alguiis depois t l ~  ter tirado 
passaporte. Por este mappa e documentos vê-sc bem evi- 
dentemente : 

I." Que nunca foram transportados em cada riavio mais 
do que dez escravos, levando-se o escrupiilo a riáo deixar 
embarcar libertos, os quaes não s3o excluidos pelo tra- 
tado de 3 de julho de  1842 em qualquer nuniero que 
seja ; 
4." Que quer de uns quer de outros nunca deixei em- 

barcar senão ati! ao numero de dez; 
3 . O  Que todos os ouiros passageiros são livres; que 

riao podem ser registados, nem como escravos riem como 
libertos, sendo declarada a qualidade de livre, quando 
os passageiros são pretos, nos passaportes que a cada um 
se  dá pessoalrnenle. 

Carta de  alforria ou outro documento n2o tem logar o 
dar-se, a n90 se declarar que assim se pratiqiie com todo 
o cidadão de  cbr preta. Se algum dos passageiros pretos 
saiu da classe de escravos, ficou livre pelo facto da saida 
d'cste porto com passaporle de livre, e tendo sido para 
tal fim todos os individiios competentemente abonados 
por fiador idoneo c pi.eviamente desembaraçados pela re- 
particáo de  policia d'esla cidade, na qualidade de  livres 
os que o s50, ou riolados lia rne5ma qualidade os que o 
não sio, para que estes mais náo possam ser considera- 
dos corno escravos ;\os dominioç portiiguezes no caso de  
efferiuar-se a ~a ida .~Po i .  esta fórma a condição de escravo 
ser i;\ proniptamenti! e\tincta, se todos os senhores qiiises- 
sern deixar saii. os s rus  escralos, o que nao acoriteceu 
nem acontccerA. háo ha, nem póde liaver. em S. Tliomk 
registo dos pisetos li\rrls no livro dos escrapos ou no dos 
libertos, e quaritlo alnum preto Iorri ali pedido passaporte 
para regressar a Lilarida, tem-lhe sido concedido pelo go- 
vernador de S. Tlioiiie, pclos mrlsnios niotivos e pela mes- 
ma fhrma que eu o concetli para aqciella provincia. O go- 
vcrno de Sua Magestnde Rrilannica não d e ~ e  ignorar o es- 
rriipiilo que o governo dc Siin Magestade Fid~lissima tem 



tido no ciimprimeiito do tratado, nem desconliece o em- 
periho íliie o anima na suppressáo do trafico da escrava- 
tura; deve saber que  nos dominios portuguezes existe 
por lei um registo d e  escravos, que o governo, para sua 
plena satisfaiáo, mandou organisar; deve saber mais que 
a condição d e  escravo esta abolida nos domiriios portu- 
guezes pelos decretos d e  1 4  de  dezembro de 1854 e 49 
de  abril de  1858, desde aquellas datas para o futuro ; que 
não se  registam mais escravos nem e possivcl transportar 
de urna provincia para outra homens livres, a fim de  se- 
rem registados como escravos ou mesmo como libertos, 
que náo são todavia senáo tiomens livres, sujeitos a um 
certo serviço por espaço d e  dez aririos, serviço qiie ainda 
elles podern escollier, qiierendo, a quem e corno o hão 
de prestar, procurando iiovo amo, que indemriise o an- 
tigo da parte que ainda lhes resta a preslar, e eslabele- 
cendo com aqiielle as condiçóes do serviço futuro. 

As e\piessÕes de udisfarçado trafico de  escravos)) se- 
ja-me permitlido d i ~ e r  que são improprias, e muito mais 
o sao as ameac;is de  que  ase não forem tomadas provi- 
tlericias energicas para pôr termo a este trafico, seráo da- 
das urderis terminantes aos cruzadores de  Siia Magestade 
(Rritanriica) para as acloptar~. A este periodo ajuntarei o 
seguirite, do oficio do commissario EdmundoGabriel, cujo 
c~ontei~clo foi aceito pelo goverrio britannico, « . . . porque 
o firme proposito do governador geral e sanccionar a con- 
tiniiaçáo d'esta pratica sem reslricção, e ale mesmo pro- 
inette, se  não for reprimida, rivalisar em extensão e im- 
portancia com o plano adoptado pelo governo de Fraiic;n 
para slipprir as suas coloriias de trabaliiadoreso. 

k:strs dois periodos s0  provam que o governo brit:tii- 
nico rejeita a diacussáo do direito, e appella para o emprcgo 
da forca pela mesrria fbrma que o governo fi-aiicez, cliie 
i; agora cerisiirado  elos agentes britaiinicos, exigiu a ori- 
trega da barc;i Charles !J" Georges, qiie Iiavia sido api-i- 
sionada sobre o territorio porluguez, com pretos ali to- 
mados em condições muito diversas das que se dão a ies- 
peito dos pretos idos para S. Thome, e tendo sido a barca 
condemnada pelos tribunaes portuguezes, em conformi- 
dade com o decreto de  10 d e  dezembro de  1836, e eni 
harmonia com a doutriria do tratado de  3 d e  jultio d e  1842, 
ce1el)rado errtrc Poi*lugal r a Gran-Rretai!lia. O goverriu 



i~iglez náo julgou então conveniente intervir, apesar das 
disposições d'esse tratado, tendenle A liberdade dos Iio- 
mens d e  cor, e baseado na doutrina do decreto d e  10 de 
dezembro de  1836, que restringiu transacções que arite- 
riormente se  faziam, doutrina confirmada por differcn tes 
disposições posteriores, todas em harmonia com os prin- 
c ip io~  preconisados pelo governo inglez. Não me compete 
avaliar se  assim obrou por entender que eram justas as 
reclamações do governo francez, se  por outro motivo. 
Sinto ver ainda essa parte da  citação a que me refiro. 
como que lastimar que nas colonias portuguezas Iiaja bra- 
ços para as agricultar. A natureza adequou uma raça de  
Iiomens a eslas regiões: se  ellas não podem ser povoadas 
com pretos livres, onde s6 os pretos resistem ao clima, 
e se podem dar ao trabalho, como se  fari pois para as po- 
voar e cultivar, quando precisam de ciiltivadores? ou se- 
rão condemnadas ao eterno abandorio? Asseguro a v. e ~ . ~  
que eu não tenho plano algum para rivalisar com o ado- 
ptado pelo governo francez, sigo a conducta que me tra- 
çam as leis do paiz e a jusliça, e lamento que o governo 
francez obtenha esses braços, se é que obtem, com me- 
iiosprezo pelo elevado sentimento de philanthropia que 
nnirna o governo britaririico. 

Seráo pois os ci.ii~adores brilaiinicos que 1150 de julgar 
da validade dos documentos officiaes passados pelas au- 
claridades portugiiezas? Ser20 elles que se h20 de enten- 
der corn os prctos subditos portuguezes, ou sera isto uma 
cluestáo a decidir placidariienle entre os respectivos go- 
vernos em vista tlos dociimentos? Sei4 airida uina clues- 
120 que possa resol\ er-se pelo qucl diz o conlrnissario bri- 
taririico em Loanda, que iriforma sem documentos o seu 
governo? Nso me parece que esta seja a maneira de pro- 
ceder., como tanibem me parece poiico propria (10s ageri- 
tes clo Sua Magesladc Britannica a maneira corno e s l k  
tratando este tissuniplo, descendo a um campo do qual 
prova~elmerite o seu go\erno os q u i ~ e r a  \ e r  bem afasta- 
dos. 

Ern olficio 11." 85, d e  li de maio ultimo, dei conta a 
v. ex." do modo de  proceder do commissar~io Edniuiido 
Gabriel, que, reconhecida a legalidade coni que era des- 
pacliado o pataclio Liberdade e todos os passageiros que 
o l l ~  ci~iitliizin para S 'rtiomk rio inrz dc abril iiliirno, foi 
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:I v. s:' o rliimccirna l i ~ ~ ; ~  traiiscripto, ;i l i i i i  de o levar ao 
t*ontiecimeirto de  S. cx:' o si.. go\rin:iilor geral. üeus 
guarde a v. S." Agencia cni Loanda, 5 dc julho de  1862. 
- '111.'"" Sr. secretario geral do governo tla proviricia de  
Angola.= Françisco rlntonio Flor es. e 

No otficio de  8 de janeiro acima citado refere-se com 
c*c1risiira o commissario 1,ritanriico a verida tle pretos eiii 
hrigola ; essa transac<;?ío i: perfri tamente legal nos  doir i- 
iiios pai tugiiezcs, pelo qiie rclspeita aos escravos existen- 
tes antes ilo decrcto dc 1 L t l ~  dezembro de  1854, berii 
corno o eiii conformitladc com o artigo 4 . O  d'este de- 
creto o resgate dos escravos importados por terra iios 
mcsmoh dominios, ficando depois, no eslado de  libertos, 
debaixo da tutela da jnntli protectora, sujeitos ao ser\ico 
de dez annos, como reniiiiieraçio da liberdiitlo que obti- 
veram. Tambem s30 igualrrierite legaes os ajustes que tècm 
logar sobre a transmissão do ser\ iro dos libertos. 

mão tem portarito o governo tle Siia Jlagestade Brittiii- 
nica, nem os seus agentes, que esli ; ir i l ini-  ou aclmirar-se 
de  taes transaccúes, feitas em coiifot~midade com as leis 
do p;iiz, e sem offensa do tratado de  3 de jiiltio ou dos 
verdadeiros principias de  Ii~irnariiclade e pliilarittiropia, 
i:onio tudo se acha bcm tlemoristrado ria correspondencia 
Iiavida entre este governo geral e os iigerites britanriicos 
ein Loaiida. Estas Lrarisacções sáo identicas As que inc: 
cXonsta praticar-se, com peqiieiias differeriças de fbrrria, 
com os traballiadores prelos nas colonias inglezas, e mes- 
rnocom os braiicos en.i diflerentes pontos do globo, quando 
I)or iirii certo tcmpo empentlarri os seus sersic,os sol] a ga- 
i,:iritia i-eciproca da lei. N9o ha>ta dizer que sc commttttem 
fralides c iliie os passaportes se tnrriarii ped;i(os de papel 

t-liega(1;i (10s vaposcs a S. l'lio~nb, como se 10 iio itiesrn(1 
at'ficio do commissario hi.itaririieo em Loaiidii, 6 preciso 
prov;i-ln: admittido isto, segiiir-se-ha que iiurica cirladáo 
algiiui di: cor pret;i potlerh transporlar-se por mar de  tini 
para oiitro poiito rios tlominios [iortuguezes: esle é que 
seria o verdadeir.0 cstatlo de  e~ci.nvidáo, não só dos prc- 
tos, n?;is mcsmo dos I)i;iiicos o da iiayào que possue c-olo- 
nias iio coiitirierrte e illias africanas, e n io  tem forca como 
a Franca, segundo se collige do texto do officio do mesmo 
commissario, para sustciitar 3 jiisli(:a, o seri direi[(), a siia 
iiiiIcpt:ndciicia e o6 sciis iiiIPi~es~cs. 

20 



15, a iiitAii \.i:i.. iiin niodo singular de  compreliender :i plii- 
larillirol)i;i, iiin t'scesso de  sentimento de  huiilanidacle, qrir 
leva a olreiitler uma naf3o independente da Europa, ciijo 
go\ei3rio e furiccionarios niinca deixaram de estar ariima- 
dos (10s mais nobres sentimentos. 

N9o posso deixar de  esclarecer iim facto meiicipnado no 
ollicio do commissnrio hi'itarinico Eclmundo Gabriel, corri 
rclaçao 6 coacfão tlc rim preto, e poderi fazer-se idea da 
coiifianp qiie merecem as informaçócs sem documentos, 
kiaviclas ~o1)re o assiinrpto d e  que se  trata, pelos agentes 
britanriicos, mal iriSurniados sem duvida. Ein lodo o pei-io- 
tlo qrie tlecor~,eu desde 7 cle janeiro de 1861 ate B data ti'tls- 
tc oficio, nenliiim preto embarcou zoacto para S. l'liorriil; 
o preio Antonio Salvador, registado como escravo dil re l i \  
Correia da Silva a 11. 146 do livro competenle, y o t )  o 
n.O 5394, obteve licença em dala de  18 de de~eii ibro i10 

.ZH(iI, como prova o documento resp~ctivo, para s~griii* :I 

bordo do vapor Zaire para S. Thoiiié, r i a  qiialidadc tle 
Iiomem livre, e foi notado ii'esta qualitlade lia repartiç3o 
clc pojicia para o mesrno fim em data de 18 de oritubi-o do 
niesmo anrio sob o n.O 624, como consta do mesmo docu- 
mento. Corno este iridividuo era escravo e não podia ser re- 
diizido á classe de  Iiumein livsc, >em offensa do riireito d r  
~)i'opi iodade, foi la\rado termo na secretaria geral (docu- 
rrierito ri." LL), por Igi~acio JosC! (I? Jloraes Juiiioi-, em data 
cle 18 de outubro de  1861, pulo qual 6 abonada a identi- 
dade tio iritlividiio eafiançada a siia liberdade, ok~rigando-se 
o al~oriadoi, :i irideiiiriisar o tloiio do escravo, que pelo fa- 
cto tla saida fica livre, quandoalgiiem devidamenteseapre- 
seri~iir a reclanini' essa indemnisri(:ao, e sujeitaritio-se mais 
o al~oiiador a ~1~13lqiies multa que Ilie seja imposta. 

Hemctto :I v. o tlociimento ri.' 3, copia do regislo 
relaliuo :io prcto Aritoiiio Saltarlor; iiio se  aclia na casa 
tlas cit~serray5es a riota tle Lei- passaclo tio clstado de  liber- 
tlad,: Iior se  náo t r r  cffectriado a saida para S. Tlioink. 
Este prelo preferiu o estado de  escra~idiio tia proviricia 
de Angola ao de  Iiomem livre na de S. Thomi. nas mes- 
mas çoridições eni qiie se ncba um creado cle serviço do- 
inestico, rnecliarite :ijristcs ~)arliciilares com seu amo; fii- 
giii, irido para bordo serii Pmprego tlc coacção, ri20 chegou 
a embarcar nem a saír do porto, e efictiiar-se porlanto 
a condicão pela (lital lhe era clada a sua Iibei8dade. 



Se o preto Salvatlor tivesse partido liaveria um hori~em 
livre de  mais ria proviiicia de  S. Thomé e um escravo d e  
menos na de  Angola. O ferir-se uin preto ou mesmo sui- 
cidar-se e caso vulgar: no dia 19 do corrente mez enfor- 
cori-sc um escravo de  1). Izabel Shnrp de Faria, sem mo- 
tivo algum, poisque siia senhora o tratava muito bem: 
i J o  deve admirar que um ente em taes disposiçõrs, corno 
ailuelle a que  se  refere o conimissario britannico, seja 
acompnnhacln por agentes de  policia. Se  este preto escra- 
vo em Angola tivesse por ordem do governo embarcado 
para S. Tbome na qualidade tle livre n2o seria isto uma 
irifracçdo do tratado de 3 de julho. O governo poderia de- 
clarar livres, se assim o entendesse, todos os escravos que 
passassem de Angola para S. Thome, indemnisando os 
seus senhores, sem que uma tal medida, tendente á emari- 
cipaçáo dos pretos, podesse ser classificada d e  disfarcado 
trafico de  escrauos. Se eu m e  engano, e porque então o 
sentimerilo de  philantliropia e de liherdade pelo homem 
de cor desapparece diante do facto de  passarem pretos a 
empr-cgar-se na cultiira da provincia de  S. Thomb. 

Para mais esclarecer a v. e ~ . ~  da maneira como se  pro- 
cede em Angola, apresentarei um facto que se  deti com o 
p~-etc, livre Jose Guese : este preto foi desembaraçado pela 
poliria em data tle 29 de janeiro, sob o n.O 208, e obteve 
passaporte na mesma dala, a fim de seguir para S.Thomé 
a bordo do vapor B. dntonia, como consta do respectivo 
dociimento: estando a bordo reconsiderou e passou-se 
para ;i terra, náo obstante ter contratado com José de  
,lesii.; Ilodripues as coridiçóes da sua passagem; apreseii- 
tiindo-se ao chefe de  policia, pediu. passados dias, qiie se  
Ihc conceclt~sse licen-a para assentar praça no corpo de 
seguranqa publica, o que lhe foi concedido, e ali s e  aclia 
seruirrilo com o n.O 117. 

Nerilium faclo d'esta ordem se occulta: o que respeita 
ao escravo .4ntnriin Salvador, a que o commissario britan- 
nico se refere, acha-se pi~blicado nas partes de policia 
insertas no boletini oficial d'esta proviricia ri." 838313 e 845: 
ali (Ia-se o nome de Nazareth ao preto escravo, porque 
assim i: conhecido, e ha engano no nome do senhor, que 
n30 é Ruy Matoso da Caniara, como acima se vê. 

1)clris giiarcle a v. ex." Loarida, I6 de julho de  1862. 
-1II.""' e e ~ . ' " ~  sr. ministro e secretario d'estado dos iie- 



gocios (1:) 111ariri11:i iJ u I I ~ ; ~ I I I ~ I I ~ .  = S o l ) / ~ ~ ~ l i G o  I A 1 ~ ~ 1 t 1 . ~  ( I r  (:r/- 
1h~iro.c I] Jl~nazes, govrrnarlor geral. 

Loanda, 20 de maio de 1862. - Ill.mO Sr. --Tendo-stl 
dignado Sua Magestade a Rainha ordenar o meu regresso 
a Iriglaterra, rogo ipie teritia n bondade de  assim o tsorri- 
municar a S. es." o governador geral, pedindo-lhe nomes- 
ino tempo, que me seja dado o competente passaporir. 
qiie me habilite a prosegriir cm confoi.rnidade cor11 ns 
Iris d'esta provincia. 

Tenho a honra de ser -1II."" sr. Josi! Barbosa Leão, stl- 
cretario do governo- De r .  S.", m.  o. S. = H .  W.  H l r r i -  

t l ~ ? ! .  

Loanda, 20 d e  maio rle 1862. -III.n10 si'. -Tendo ])e- 
tlirlo officialmente o ineu passaporte, tomo a l ihe rdad~  de 
me dirigir ao mesmo tempo, em separado, a v. S.", 1.0- 
gantlo-llir de  apresentar a S. eu." o governador geral oc 
mcus elevados s~nt imentos  pela consideração, q u ~  em to- 
(Ias as occasiões s. e ~ . "  prestoii ã i  differentes repre.;ilri- 
tafles por mim dirigidas: :io I I U I ~  peço licença para acr8c1s- 
reritai- o ineu reçonhecimr~~to  pi1la maneira como s. ru:' 
me recebia promptamente, o qiie foi sernpre acornparili;i- 
tlo com aquella iligiiidade, cortezia, r cliiaili ainda borit1;i- 
de, tjue t io distirictamentc concorrem par:] abrilharitai~ :I 
rlevada posição que S. ex." t;io dignamrnte oci-upa. 

Reconhecido, como estou, para corri v. S." tamhrm, ~ I I I '  

iiiiiitas attenções pessoaes, terei 3 honra dc  o l)rocui.ar, 
i~iiarido espero quc :iceitari os meiis distiric~tcv; agratlrbci- 
inpritos. 

'Tenho a Iionra de ser-lll.m%r. Josk I$:ii.l)osa 1.~30, sth- 
cretario do governo - De v. S.", in. o. S. 11. I+'. I111t i -  

I l t y .  

Serie de  4862. -Governo geral da provincia de Ari- 
gola -Secção civil -Segunda rtpartiçSo. - N .O :336. - 
111."" sr. -Tive a honra de receber o oHirio de v. S." com 
data de h o n t ~ m ,  10 ilo eorrei-ite, rio qiial, trntlo do rctirrii- 



se d'esta prol iiicia, nie pede para fazer pr-eseiites ~i s. C S . ~  

u governador ger;il os seus sentimentos de  estirna, corisi- 
deração r~sgeitrr para com elle. e para significar-llie 
quanto v. S." se iselira periliorado pela maneira como S. es." 
se cligriou se1npr.c recebe 10 e ii8ata-lo tanto oficial como 
~)articularmenle, e com toda a satisfação dei corita a S. ex." 
do oficio cle v. S.", ciijo conteúdo lhe mereceu o maioi. 
apreço. 

O sr. governador geral encarrega-me de dizer-lhe eni 
iaesposia, qiie lhe é sobremodo agradavel que v. S." se  re- 
tire d'esta provincia inteiramente satisfeito das relaçóes 
que entreteve com o seu governo, e com tão favoraveis 
impressbes com relação a sua pessoa ; e manda que eu 
lhe assegure que elle tem na maior conta os sentimentos 
F! O caracter de v.  S." como agente de  Sua Magestade Bri- 
tannica, de  cujas relacóes oniciaes nunca teve senão a cori- 
gratu1ai.-se, e que a pessoa tle sir H. W. Huntley lhe me- 
receii e merecera sempre sincera estima, consideração e 
isespeito. 

No mesmo oficio v. S." digiiou-se tambem corilemplar- 
irie com expressões de benevolericia e com os seus agra- 
clecirnentos pelas minhas attenç6es para com v. S." Foram- 
me muito lisonjeiras essas palavras que teve a bondade 
de  dedicar-me, ciimprindo-me rc~sponder que todas as 
minhas attenções furam sempre por v. S." generosamente 
retrihuiclas, e que por isso e pelo riohre caracter e seri- 
timeritos que o distinguem, me será sempre grata a lem- 
brança de v. S." e das iiossas re la~ões .  

Deus guarde a v. S." Secretaria geral do governo eoi 
Loanda, 21 de maio d e  186'2.- I1l.'n"sr. consul de  Sua 
Mageslade Briiannica. = .los& Barbosa Leão, secretario 
geral. 

--- - 

N O ~ I S  EXICZNCIIS LIU COILIISSARIO IIKITINAICU u,4 CUIMISSAO 11x11, 
E RESPOSTI DO GOVER3ADOK GERAL DE AKCOlh 

Serie de  1862 -Angola-Governo gcral- h." 2 13- 
5 de dezembro - I I I . " O  e ex . "h r .  - O commissario bri- 
taiinizo da coinmissao mixla estabelecida em Loanda, 
Edmiirido Gabriel, dirigiu-me ein daia de  10 do mez pas- 
satlo um oflicio. q i i o  rcrrielto por copia jon1amr:nte coni 
;i ( I A  11111111;1 I'CS[)OSl;1. 



I; i)otavel coino os agentes inglezes acliarn tTio lacil- 
rrierite transgressões ao tratado de  3 de jiilho de 18'12, 
],;ira reclamar, como agora faz este commissario, preten- 
deritlo que se atloptem medidas novas a respeito da con- 
diiccio do gado erri navios portugtiezes, sem considerar 
~li ie o ti.afico da escravatura e poderosamente alimentado 
1i':lo commercio inglez com todas as f az~ndas  e objectos 
~)i'el:isos, e principalmente com arrniis e poli-ora. Ctiamo 
;I atlençáo do governo d e  Sua Magestade sobre o com- 
rriercio d'estes dois iiltimos generos. 

Tambem i: notavel que os commandantes dos navios 
do' crrrzeiro não encontrem nacionalidade nos navios 
qtie aprisionam para Ihes tomar os pretos e leva-los para 
as colonias br.itanriii::is, e os agentes inglezes achem 
muito simples dar nacionalitlatle a cJsses navios e pedir 
rlrie se proceda em causa crime contra os culpados rio 
trafico. 

O facto a que na minha resposta me refiro deu-se rio 
dia 4 de agosto, em frente de  Cabinda, com um cuter 
construido n'aqiielle ponto; e foi o vapor Antilops que o 
aprisionou e passou para seu bordo "L03 prelos, mettendo 
depois a pique o cuter. 

Não é. menos digno d e  ponderaçáo o facto d e  serem 
pelos cruzatlores tomados os pretos e levados para as suas 
colonias, depois de destruidos os navios negreiros que os 
transportam. 

Os commandantes dos cruzadores britannicos 1130 pre- 
cisam d e  proceder d'esla maneira, porque têem abertos 
todos os portos, onde podem levar e mesmo rlepositar as 
suas presas. Pela forma que praticam são parte e juizes 
ao mesmo tempo. destruindo as provas do crime e do 
facto. 

Os tratados que declaram pirataria o trafico de  escra- 
vos, náo tiveram em vista que se transgredissem as for- 
rriulas e praticas estabelecidas e recebidas pelo direito 
d;rs gentes: nem tão poiico os governos represenlados ria 
dcclaraqáo de  Vienna, de 8 de. fevereiro tle 4815, enten- 
deram de certo que um assumplo táo importante fosse en- 
tregue ao arbitrio de ama das nações sigriatarias, porque 
n'elle se  envolve a causa dos principios de  humanidade 
proclamados por todos, e e em virtude d'esses principios 
cstabt:lec:irlo?;. ilile o governo inglez proc:i:tl(!u ao apr(!s;t- 



inento dos navios riegi-c~iros sem nacior~alidade rio rrinr, 
que é dominio commum. 

Penso pois que as nações que garantiram o principio, 
devem conhecer do facio. Se ha encargos, devem ser dis- 
tribiiidos por todos: se ha proventos de  ordem material 
e economica, ou se os ha de  mais elevada ordem rnor#il 
e social, devem ser partilhados por todos. 

Essas nações signatarias da declraracão citada, n3o po- 
tlem portanto deixar de  reconhecer a necessidade, nem 
recusar-se a instituição de  um ou de  maior numero d(: 
tribunaes internacionaes, onde se  decida da validade dos 
presas feitas nn mar sem nacionalidade, e da sorte dos 
africanos que foram objecto d e  um commercio repro- 
vado. 

Se alguma nayão se quer encarregar da policia dos ma- 
res, essa deve ser a primeira a ambicionar a honra tle 
ap r~sen ta r  ao julgamento e á contemplação das outras 
nações rio grande tribunal internacioriai a sua obra de  
philarithropia e humanidade. 

Deus guarde a v. ex." Loanda, 5 de setembro d s  4862. 
-III."O e Sr. ministro e secretario d'estado dos ne- 
govioc da marinha c ultramar.= Sebastião Loprs d~ ar- 
I h ~ i r  os e ,Ilenezes, governador geral. 

Loaiida, 18 de agosto de  1862. -Sinto muito ter que 
~)artic.ipai a v .  ex." a informação que r r i - ~ b i ,  na qual te- 
nho hastarite ras;-io de acreditar, a rrspt:ito de urna infraca- 
ç i o  tlo Iraiarlo que vigora entre os nossos i cl<pectivos go- 
veriios para a suppres5o tlo trafico da esci.avaiuita. 

"L0 O vapor de Sua Rlagesl:idc, Antilope, cruzando nas 
proximidacles do rio (:origo, rio t11:i h tlc junho passado, 
captiiroii um navio corn escrn\os a Irordo. e em coilse- 
cluPrii*ia tle terem sitlo ciiidadosamente sumidos todos os 
vcstipios da sua nac.ioiialidatle arites de ser abordado, foi 
maritiatio I);ii'a Santa lieltliia ])ara sei. jliigado ;ili no tri- 
bunal do \!ice-:rlrnii~anlatlo. 

f);iraec.e alcm tl'isto pela informa~go qucl iiie foi dada 
pt>I» rornnlari~larite do ilnlilopo, (lue estcl çarrrgoirientri 
t l t  cJsci-livos foi t>tfertii;ido rorn circ~imstancias de  notave! 
;~irocirladr, que aggrauam assim a sua inh~ren te  culpa.  



:;:)H :ifi iuaiios íi)r;liii eiiçerrados ii'urii espaço rriiiito pil- 
i~iiciio pai a os c.oriler sem que deixassem de exl)eriinar~- 
lar qrandns lortriras e soffrimentos. 

:i " Sobre isto foi-me logo dilo que este navio era o 
Pnqrretc de Loanda, pataclio portuguez que saiu tl'cstc 
~)oi'to no (lia 22 de maio ultimo, poucos dias antes da sii;i 
I iil~tui ;i, com gado para o rio Corigo, e depois de ter  IO 
iiiiitlo informações sobre este assiimpto, logo as obiivv t h  
I)i'o\.im a \.elacidade d'estes pormenores. 

N5o escnlxira 6 peiirtraqão dv v. e ~ . ~  que a pratica de  
ca;iri*egar gado aqui para o i io Congo, tende muito a faci- 
litar a violaqáo da lei ; a n3o serern tomadas p r~cauções  
:icreiciclas rel;~livamente aos oa\ios empregados d'esta 
i~i:ineira, poisqiie os objectos necessarios para carregar 
gado são precisamenle os que constituem um esqui[);i- 
ineiitu de c,ommercio de  escravos, como cascos de agii;i 
r b  oiitros arligos. 

(1."Se foi tomada sufficienle seguranqa, como e exi- 
gido igualmciite pela lei de  Portugal, e pelo tratado rle 
18/12, que o nurnero cxtraorrliriario de cascos a bortlo r10 
Paqtr~tp de Loanda, só deveria ser lisado para fim 11- 
cbito, e se coniorrrie a pratica seguida aqui, foi passatl:~ 
tíari<;i pelas partes interessadas n'este navio, que o não 
r~nil~roqariam iio trafico dr esci,avos, são pontos estes quv 
 si^ poclrni \pr ificar-se pelo conhecimento, como se  pro- 
i:rrlr~u aqui rias rc~parlições publicas; mas tomando a l i -  
t~erclade rlc siihmelter este assumplo ao contiecimento tle 
v. e\.", fico c;erto que conhecera a necessidade d e  estahc- 
Itacer-se um severo inquerito sobre as circuinstancias pc- 
Ias iluaes foi concedido ao navio em questso o sair d'estp 
porto, com o fim de applicar devidamente a multa e dt: 
dar tsastigo nos inclividuoç envolvidos n'esta escandalosa 
Lransarrão, se forem julgados criminosos do crime que 
Ihes e irn[iutatlo. 

'I'orilio a tiorii-;i cle s r r  de v. ex." iniiito ot)edieirlc e bu- 
I I  o .  I\ s. I ~ X . "  o govei~iiador geiaal, Srl)astiáo 
l,cil~es de Callic~ii3os r ,  Mrriczes. - Ild~rrotrtl i;nhr,iei. 



- -  1:oi vislí) por S. cx." o gover-nadoi- gei,al d'esta ~)ro\liii- 
c:i;i o stAii otlicio. datatlo de ,I9 tlo corr.eiito, em cujos ,)ri- 
inc!iiaOs [)criotios v. s." noticia tcis o v ; i p ~ r  Antilope, da ma- 
c.irilia 1)ritannica. capturado, acliando-so em c:ruzt~iro no 
(lia 4 tle jiirilio passado nas proximitlades do rio Corrgo. 
iriii navio com quinhentos e ci~icoenta e oito escr'avos. I ,  

ilril' esse riavio, ciijos vestigios dr! riaciorialidacle foraiii 
ciiitlnilosamente extraviados, seguira viagcm para Santii 
I-Ielena, etc. 

l)iz v. S." iio terceiro periodo tlo seu officio qiie, sen- 
c'lo-llie dito que este navio era o Paqzlete de Loandn, pa- 
l.aclio portugiiez saído d'este porto no dia 22 de maio coni 
iim carregamento de  gado para o rio Congo, passiira a iii- 
formar-se r? ohtivera a veraridacle d'estes pormenor.es. O 
sr. govi~ri~;iilor geral, dantlo-se agora o caso prc:visto pc~la 
regia poi8taria de 2 / 1  de fevei.eiro de  ,1854, por iiio haver 
ii'esta pi-oviricia corisiil o11 i<eprc1sentante do governo bri- 
Larinico, maritla qiie eu responda o seguinte: 

S. ex." estimai,i;i muito que v. S." lhe fornecesse as pro- 
vas do facto a que se refere, de  maneira que se podesst! 
por ellas instaurar, com base, o cnmpetente processo. 

Ajunta v. S." no mesmo pei-iodo terceiro un8o escapara 
i penetrayáo de  v. ex.", flue a pratica de  carregar gado 
aqui para o rio Congo tende muito a facilitar a vioiaçiio 
da lei a rião serem toniadas precauções acrescidas rela- 
tivamenie aos navios empregados d'esta maneira, pois- 
que os ot)jectos necessarios para carregar gado são preci- 
samente os que constitiiem um esquipamento de  com- 
inercio d c  escravos, como cascos da agiia e outros ar- 
tignss. 

S. ex." não sahe a que nova serie de I;reeauções v .  s . ~  
se refere, alem das que determina o tratado de  3 de julho 
de 48/12; todas essas precauqóes são sempre tomadas. 
c l u a ~ i o  o caso previsto se da, c ern geral rnaiores do que 
as exigidas pela lei, e os navios da provinciaprestam, em 
vc:z d e  uma, diias tiariças. Emcluanlo ao quo dia relativa- 
mente a pratic;~ de carregar gado, pretendera v. s . ~  que 
este ramo de corriint~rcio seja prohibido, e assim succes- 
sivamente qiialcliier outi.0, o f lue tor~iaria inipossivel a na- 
vt.!gacão entre Loanda (: os l,oiains do norte? 

Se ha navios, que, partindo do portn de  Luanda, se  
.*si.inam ;I cornrnercio illic:itri, ri50 pi,ecisam elles de  agua, 



l~o rque  a têerii em qiialqiier porto da costa, especialmente 
iio rio Congo, mais fresca e mais txirata, riem carecem tão 
pouco de levar cascos e outros ohjectns d'este porco, por- 
que  recairiam sobre esses navios graves suspeitas sem 
iitilidade, poisilue o commercio licito, sem exceptuar o 
iriglez, forricv,e em todos os portos da costa, e sem infrac- 
qãtr dos tratados, os objectos necessarios para o mais 
cxteriso cornrntir-cio d e  escravatura, e principalmente as 
fazeridas, das quaes a maior parte sao inglezas, para com- 
pra dos escravos. 

[)e Inglaterra chegam cascos abalidos em grande qiiari- 
lidade e vendem-se no rio Congo e siias proximidades, a 
claem os quer para qiial(1uer uso a rasáo de  40 réis fracos 
cada gabo, 54200 rréis fracos ou ;Id"LO réis fortes cada 
pipa; em Loanda custa a mesina vasilha i8900 réis for- 
tes, proximamente, e náo ha siilfiçienle quantidade para 
as nec,essidades do commercio. Este mal é por certo mui- 
to difficil de  remediar, a n3o se  crearem grandes emha- 
raços ao commercio licito; não obstante, alguns generos 
poderiam ser prohibidos, como são a polvora e as armas, 
hoje quasi exclusivamente fornecidos pelo commercio in- 
glez. Sáo estes dois ullimos objectos, que mais concorrem 
na actualidade para augmentar as discordias n'esta parte 
do territorio africano, e os que mais attrahem os pretos do 
interior conductores e corretores de  escravos aos pontos 
onde podem ohter esses generos. 

A suppressão do commercio das armas e da polvora 
seria uma medida de  boa fé internacional e de alta impor- 
tancia, que concorreria pode~osamerite para conseguir o 
fim desejado, da extincção do trafico, a que se propõem 
os tratados. De certo que  os governos ariimados de  senti- 
mentospiiilnrilhropicos, e que tantose interessam pelacom- 
pleta siippressão do trafico, não deixarão de  tomar em 
consid(:rnçTio, loqoque I hes occorra, uma 'medida d'esta 
ortlcni, riem sacriíicarán uma causa tão importante aos 
Iriçros em I-elação insignificantes de  uni ramo de  commer- 
cio tão prejiidicial. 

V. s . ~  s3t)e muito bem, que lia dias passou e ahi esteve 
ri'~~s1r porto um vapor da marinha britannica com umcar -  
i.ugarnerito de africanos, que levava, para a ilha tle Santa 
HeIerra, tomados a bordo do navio. rliie o cruzador bri- 
tnnnico mctteu n piqiie na ponta dr) Diabo, nas proximi- 
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11;iiles tle Cabinda, segundo as informaqó~s Iia\idas. de- 
pois de  passar para seu bordo os pretos, e que aquelle 
navio foi construido na costa e ahi actroii todos os meios 
de  coristriicqc20, escluipamento e carregnniPnlo. 

No qii:ii to periodo do seu officio, diz v. S.", qiie sb aqui 
1)hle verificar-se pelo conhe~imrnto, corno se proc~tleu 
rias rrparti@ies piiblicas, se  o ncivio em clrit~st5o saiu d'este 
porto em coriformitlade com o tiatado e com a lei porto- 
giieza, prestando tiança pelo niiniero exlraordinario (11, 
cSiiscOS, e ljem assini que não seriam empregatios em com- 
mercio illiciio. 

Nenhrim navio sae do porto sem as devidas fianças, as- 
sim segiiiii viagem o patacho Yaqrrete de Lonnda; riume- 
ro extraoi dinario de tnneis para agiia oii de oulras vasi- 
lhas p;ir<i guartlnr Iiqiiidos, como se euprime o § 6.O do 
ariigu 9." c10 trlitaclo de  3 tle jiillio, rijo levou; saiu com 
:i aguada net.csstiria /,ara a tripiilaç3o e para iim carrega- 
mento de virite c cinco 1)ois. (l i ) . ;  rjiiaes quatro pertericen- 
tes i estação fr;inc.c~n e en\i,~tlo.: pelo seu fornecedor, 
tiido Iegalmerrtc niaiiif(1ctaclo ci clt~ipnct13d0, tendo ainda 
tleixado cinco pipas da siia anttlrior aguada, com que che- 
gou a este porto. E tal o t~szrupulo que por parte das re- 
partições ~)riblicas se empi ega ri'este assumpto, (que v. S .  

mesmo em oficio datado de "L de março do corrente 
aono dd parte ao govei no geral com cerisura d e  falta d~ 
principias de  Iiuni;initlade, que um navio portiiguez foi 
cricontrado indo com passageiros para S. Thome com fal- 
ta d e  agua. 

Por ultimo faz i. S." sentir a necessidade de se prece- 
der a um severo iriquerito, a fim de  se  applicar a rniilta 
e o devido castigo ao5 ciilpatlos, se  os lia. Isto nlio pbde 
ter  logar antes do praso que a lei rsiat)elc~~cb, senão por 
meio de  um processo crime, e para o tnsear wria preciso 
que v. S." ou qualquer outra pessoa fornecesse um docu. 
mento positivo, o qiie S. eu." muito eslimaria a fim de 
maridai. proceder logo contra os iridiciados. 

Deus guarde a v. S." Secretaria d o  governo geral da 
probincia de Angola, I,oarrda, "2 (de agosto de  1868. - 
III "%r. Edmuodo Gabriel, commissario de Sua Magestade 
Rritannica ria rommissão mixta. =No impedimento do 
secr~tar io  geral, Manrral da Silv~rr Frcrnro. ntficial rnaior. 
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SerSic de I8fj2 - Angola --Governo geral - N." 21 k 
-- ;i de seterribi.~ -- 111."" e ex."'" Sr. - Hametto a v. ex.", 

eni ;idditamc~iilo tio meri officio n." 21 3 #esta daia, a copia 
tie mais doisofficit)i, quc3 me dirigiu o commissario inglcz 
k:dmiirido Gabriel, e as respectivas respostas. 

A estes quatro tloc~irneritos junto a copia do meli ufii- 
cio tlii,igido ao procurador da corôa e fazenda, no qual 
I tie rriando proceder a uma irivestigação sobre o facto de- 
riuricintfo pelo commissario britaririico, de se  haver o pa- 
tacho 1)aquete de Loandu, empregado em commercio tle 
escravos; e bem assim remetto a copia de  rim oficio do 
procurador tla corôa e uma certidáo, d;i cliial se vê que 
o curnniissario declara que riada s a l ~ c  do facto, c parece 
iiãn ter gostado de  ser c.liorri:ido a depor. 

Ora i; preciso que v. ex:?ricitc que o conimissario diz 
rio seu oficio tle 'I tle setenibro que v a r  levar o acorite- 
(;ido a presenqa do seu governo, darido a enterider que eu 
rijo quia mandar procedeib. 

Mandei pois proceder. Esta claro que n5u havendo co- 
riliecirnerito algum do facto, o procurador (Ia coroa não 
podia deixar de o procurar como fez, onde unicamente o 
podia eriçoritrlir. 

Deus guarde a v. ex." Loanda, 5 d e  setembro de 4862. 
-lll.mO e ex."'"sr. ministro e secretario d'estado &e>- 
tado dos negocios da marinha e ultramar. = Sebastião 
Lopes tle Crdheiros e Menezes, governador geral. 

Loanda, 30 de agosto de  186% -Ex."'" sr .  - I\ecel,i 
tlevidamente o oficio, que por ordem de v .  ex." me foi 
dirigido em rcJsposta ao ineii de  19 do corrente relaiiv;i- 
iiieritt: ao apresamriito do ~~atact io  portuguez Paquete (11, 
Loundn, com 858 i:srravos, que foram embarcados ;i 

boi do tl'cste navio pciricos dias depois de ter partido d'estr 
por to. 

2 . O  A interpretacão da portaria regia de 1 4  de  fevereiro 
tle 1854, é ainda assurnpto d'estc otliçio, maç eu  [e.- 
peitosarnente nie abstenho de tornar a eritrar com v. e\ ."  
t:m discussao sobre este ponto. Eu todavia ficarei sempre 
ria opinião que e do meu rigoroso dever, esteja ou náo 
consul britannico no 1 ~i.ot incia, continuar como anterior- 



mtmle, cm harmonia com o diroilo qiic inr foi cc~nft~i iclo 
Imr rsta portari:], t1 Cm ~i~mprimer i to  das instroc~fies qiie 
tenho do governo de  Sii:i Magestade, de  commiinicar a 
v. es." quaesquer informações, que possa receber, teri- 
ileiites a concliizir a feliz resii1l;rdo os Iiiimanitarios es- 
forces dos governos qiie temos resp~rtivamenle a Iionra 
tle servir. 

3.' Sinto dizer que f i o  posso fornecer a v. e\." essas 
provas positivas e precisas rclatiramerilc ao illicito em- 
prego do 1)nqzcete de Lonndo, que nii siia opiriiáo 1);irece 
sereni iiecessaiSias para o Iinl i i l  i tai*ern a proseguir nas iri- 
vestigayóes sobre o assumpto, porem riáo perderei ternpo 
fbm trarismillir uma copia do tlespaclio de  v. e\." para 
conhecimento do governo de  Sua Magestade. 
4." Referindo-me ao ~)eriodo da carta de v. ex.= que 

tliz respeito 3 conrl11c~30 de gado para o rio Congo, e\- 
limo ver qiie não nega que esta pratica pódr tenilor a fa- 
cilitar a trarisgressáo (Ia lei, porkni riáo posso oiic:obrir ;I 
minha surpreza, de que em taes casos lhe ri;iii occoires- 
sem as necessarias precaucões, e estimaria quc v. eu." 
como representarite de S ~ I ; I  Magcst:itl~ Fidrli~sima ;irIo- 
ptasse tncq medidas admirljstrativas, t~iio pibo\assern rli~t: 

Portugal esta tão aiicioso e delerniiiiado como :i (irari- 
Bretanha ii esei:iição do tratado, n3o si') ria Irbti.;~, irias i r r i  

seii espirito ; 
:i." l'etido eu euposlo qiic os navios enipregados n;i 

itoridiicção do gado 1)ai.n o rio Congo deveriam estar $11- 
jciios a uma cstricta \ igilarici;~, v .  eu." pergiinta-mcb i i i i  

l~reterido (pie seja pi-ohibiilo este ramo de  commei'cio, i b  

:iltirri d'isso, se  eu desejo extingiiir toda a navegaçáo enli c >  
I,oaridn e os portos do iiorle. V. cx." nao me comprclien- 
cleii. 

Cun1pi.t'-me riegai. t;itls intençYes, e penso que me k 
tlevido acrescerilar cliir, durante a ~ninlia longa I esiden- 
ria ir'esta proviricia, riiirica perdi opportunidade ile fazer 
Ç(~I. ,  tarito tle palavra como por escripto, as diffeientes 
niictoridades portugueza<. com as quaes tenho tido a 
honra de  estar em coritacto, a neilrssirlade de animar ti  
encorajar iodos os ramos de commercio licito, como o 
meio mais seguro d e  extinguir o trafico da escravaliir;i, 
trafico igualmente opposto aos iiiter~sses tla Iiiirnatiitlatltl 
f1 6 prospcrid:iíl~ iIr Angola. Neni t3cr 1)oiicn riie triilio nh+ 



lido de cspressar estes mesmos sentimentos ao  gorcbriio 
tle Sua Magestade a Rainha em todas as occasiões oppor- 
tunas. 

6.O Com relacáo ri asserção de  v. es." de  que os nego- 
ciantes iiiglczes fornecem os cascos precisos para o es- 
quipamento dos navios negreiros, julgo do meu dever 
pctdir que v. ex:" tenha a bondade de me communicar os 
pormenores de qualquer caso d'esle genero que  em qual- 
quer tempo tenlia vindo, ou que d'ora cm diarite possa 
clicgar ao seu conheçimen!~, a fitn de que possíim ser da- 
diis ;in governo de  Sua hlagestade as mais rninuziosas in- 
formacões de que lenha sido dado auxilio ou apoio a este 
otlinso trafico por subditos britannicos; as rluaes informa- 
ções, posso assegurar a v. ex." obrarão rigorosa e efíicaz- 
mertle. 

7." V. cx." mostra pensar que a protiibi(;áo de  polvora 
e arm:is contribuiria poderosamente para a extincc5o tlo 
tra1ic.o ii'csia regiso. 

I'ermitta-me com toda a attenção e respeito discortl;~~. 
de  v .  ex.", sobre este ponto. Como isto C! uma medida que 
acho trazida agora esabruptamente a discussão, limitara- 
me-hei a lembrar que isto devera ser deixado a consido- 
ração dos nossos respcclivos governos. 

8 . O  Na sua expressacla opinião, de que não e necessa 
rio aos navios empenhados em commercio illicito, recor- 
rer a Loanda, a fim d e  se  prepararem para receberem 
escravos, v. es." deixa de  considerar o facto de  que não 
obstante estes artigos tle esquipamento, cujos preços sAo 
mencionados nc) SPU olXt:io, poderem ser obtidos por preço 
mais rasoavel rios portos d e  embarque, ainda as van1;i- 
gens oblidas, evitando os riscos siipervenierites d e  apre- 
samerito n'estes portos compensarão demasiadamente os 
traficantes de escravatura de qualquer despeza extraor- 
dinaria em armar aqui os seus navios. 

9." Ern apoio d'esta opinião aciina apresentada, v.  ex.;' 
cita o caso de outro pequeno barco apresado pelo riavio 
de Siia Magestade, Antilope, na rilesma localidade que o 
Paquete de Loanda, o qual, como se  assevera, foi, cori- 
struido, armado, e carregado d e  escravos na cosia. E ver- 
tiaile. clrianto as minhas informações podem alcançar, que 
f:ste I-);ii.i:o foi construido por naturaes d e  Cabinda, mas 
c ~ i r i  1.psl)cilo nos seus agentes e carreg:imento, sinto ler de  



dizer, que  aqui se tlcram cii,c~iiiiistaricias ~ ~ n c c r i l e i ~ t e s  
a este apresamento, as qiiaes mostram não mcnos que no 
do Paquete ds Loatjda, a ciimplicidadc de intlividuos 
n'esta cidade, e provarn qiie subditos poi,iugriezt3s estao 
duplameiite envolvidos ri'esta desliumana e i:rimiilosa es- 
peciilação. 

10.' 0 riavio a que v. ex." allude, foi foriiecido pelo 
t~aleeiro americano Jos/d~(u Bragdon, qiie enláo c:i.uzava 
ao largo de  Cabinda. Os seus aprestos para o trafico e pro- 
visões, como collieres, favas, arroz, carne salgada e medi- 
camentos forani enviados d'eula cidade, c tenho verificaclo 
que  os africanos achados a bordo d'esle navio I'oram em- 
barcados por doissubditos portuguezes, iioloriariiente rie- 
gociantes de escravos no rio Congo, chamados Joao Ni- 
colaii de  Barros e D. F. de Carvalho. 

11.' Eni conclusão, ex."'O sr., emqiianto por um lado 
eii não posso deixar de  sentir qiie os inolivos que dicta- 
ram o meu despaclio de  24 de março iiltinio parece te- 
rem sido mal entendidos, por oiitrn lado vejo com satis- 
f ; i~ão do seu despacho, que nenhaiiias emb;ircayões têern 
saido d'este porto sem levarem os tlui*iimentos exigidos 
pela lei, e s6 me resta acrescentar a espressáo da rninlia 
esperança, que estes documenlos se,j;iin reforçados em 
casos como aquelles, em que tern sido do meu desagra- 
tlavel dever occupar a attenção de  v. C X . ~ ,  a saber: os das 
cmbarcaçóes portuguezas Sophia e llaqueZe de Loantla, 
ambos saidos d'aqui com gado para o norte, e subsec~ucii- 
temente Gilpin's Bride igualmente emharcay,2o portu- 
grreza, qiie k bem sahido ter-se empregado no mesmo ini- 
CJUO trafiiso, li;) mais de doze mezes; e qiie inedidas simi- 
1h;inles se Iiaja d e  tornar que possam iriipedii- e fazer cas- 
tigar fiituros casos de trafico, empi.eliendidos i.i'esta pro- 
vincia, coiifi:ida h adniiiiistra-50 de v. ex." 

Tenho a lionra dc ser de  v. ex.", milito venerador c? 
Iiumilde criado.-lll."'" e es."'O sr. Sebastiso Lopes de  
Callieiros e Menezes. goveriia~lor geral cle Angola. = 
$.'íl?nond Gubriel. 

Seriu de 1862-Governo geral da provincia tle Ari- 
gola - Scc1.20 citil- 1 .a reparliqfio, n.O [;(i 1. -lll."O Sr. 
-S. v\ . '  o govei iitidor geral d'esta prn\ iiicsia viu o seu 



c~ficio de  30 d e  agosto, recebido Iioje. S%I 11.1ii1o :igoi.;i 
tempo cle se occupar da materia dos dilt'ererites pei-iodos 
tl'estc oficio em referencia aos de oiiiro, (lii(i c:rii (lata de  
28 do mesmo mez lhe foi dirigido por csta secreiai.iii, o 
que farl em melhor opportunidade, riial-rda que eu res- 
porida o seguinte sobre o assurnplo priiicipal. 

Em data de  28 do mez passado dizia eu a v. S.", por 
ordem do mesmo sr. gnvernador, referilido-me ao facln 
denunciado por v. S.:'. cle so Iiaver o pataeho Paquel(: ( I P  
Idoanda empregado em trafico d e  escravos: (($3. ex." esli- 
riiaria muito que v. S." lhe fornecesse as provas do fai:io 
a que se  refere, de  maneira que podesse com ellas iii-  

staurar com base o competente [ r o c e s s o ~ .  
No iiltinio perioilo do seu officio cle 19 d o  mesmo rnez 

diz v. S." qilc o si.. goverriador geral coritiecera a necessi- 
dade de  estabelecer-se cim secero inquerilo acom o fim 
de  applicar deviilamenle a multa e tlr: dar o casiigo :;os 
iridividuos eiivolvidos n'esta escandalosa t rar isnc~3o~,  ao 
que eu rcs1)ondi rio mesino oficio: alsto (a applicação da 
multa e do castigo que v. S." pede) náo póde ter logar ari- 
tcs do praso que a lei estabelece, seriáo por meio de um 
processo crime; e para o basear seria preciso qiie v. S." 
ou qualquer outra pessoa fornecesse um documento posi- 
tivo, o que S. ex." muito estimaria, a fim de  maridar pro- 
ceder logo contra os indiciados~. 

O sr. governador geral sente muilo que agora v. S..' 

lhe 1130 possa fornecer essa prova positiva, que podr:ri;i 
ser  documental, por testemunhas on por clualquer ou- 
tra forma que entendesse conveniente, terido v. S." dito 
no seu ofíicio de 10 de agosto: ue depois de  ter tomado 
informaçúes sobre este assumpto, logo as oblive, e pro- 
sam n r:erncib'ade d'estes pormenores)). Se  v. S." tivesse 
fornecido as informações que provam, segundo diz, a ve- 
racidade d'estes pormenores, seria instaurado logo pro- 
cesso; um inyuerito era escusado, poisque v. S." dizia 11,r 
as provas que podia ministrar directamente ou por via de  
qiialquer outra pessoa. 

No terceiro periodo do seu ultimo ofíicio diz v.  S.": 
uSinto muito dizer que náo posso foriiece,r a v. ex." essa.; 
provas posilivas e precisas a respeito do illicito emprcpo 
do Paqucle de Loandav. 

Ora isto agora ri~~icia milito (le figiira, e j& nao 6 o q11t: 



Loanda, rL de setembro de  ,1862.-Ex.'"O sr.-Apres- 
so-me a accusar a recep~ão de uma cornmiiiiil:n~io official 
que me foi dirigida por ordem cle v. es." c~r i  ibesposta li 
minlia tie 20 do passado, i,clati~amente ;io iiiicito emprego 
tlo P n q t r ~ l e  de Loanda. Por este officio vejo que v. e ~ . ~  
espera que cu lhe fornela provas tacs da referida transac- 
çáo, qut: possam servir de base do ~)i~c:eetlirnei~to judicial 
contra os iridividuos ri'cll;i implicatlos. 

Eni resposta tomo a liberdade de observar, que apre- 
sentando a iriforma!.5o que reccbi, i~clativamentc a este 
assumpto, vcri/icailos os boatus, suppuz portanto qiit! 
v. ex." entenderia que eu tinha adquirido a convicção da 
sua exactidao: era isto o que eu entendia. Per-initta-se-rnr: 
agora observar que n'esta, como em todas as tlenuncias 
similhantes, me tenlio determinadamente abstido de levar 
ao conliecimento d e  v. ex." meros boatos, att! que tenha 
obtido confirmação sufficiente para Ihes dar pleno credito. 

Seja-me permittitlo ajuntar que a coníirmaçao das no- 
ticias relalivamente ao Paquete de Loandn, não foi obti- 
da, como v. ex." diz, com grande facilidade, mas depois 
tle penosa e diligente indagação. 

Não e todavia das mirilias atlribuiçóes proseguir em 
taes casos perante os trihunacs de justiça; cunipre-me 
deixar isto a v. ex.", que tem sob as suas ordens a admi- 
riistraçao e a organisaç80 da policia (.ia pi.oviiicia, a fim de  
empregar os precisos meios para dar o c~isligo aos culpa- 
dos, e pelo emprego da devida energia c vigilancia para 
prevenir a occorrericia d e  taes transacçócs. 

Tenho a Iinrir;~ dc scr de v. (1s." milito oh~dieii te serro 
'L I 



-Ill.mn sr. Sebastiao Lopes d e  Calheiros e Menezes.= 
Edm!cnclo Gabriel.  

Serie de  9862-Governo geral da provincia dc Angola 
-Secçáo civil -13ritneira rnparticlo-ll.O 568. -lll.rnO 
sr.-O sr. governador geral manda accuaar a v. S." a re- 
cepçáo do seu oficio datado de  hontem. 

Diz v. s."que do meii oacio  anterior collige, que S. ex." 
espera que lhe d ê  as provas do illicito emprego do pata- 
clio Paquele de Loandn. Do conteúdo do oficio a que se  
refere, é bem entendido que S. ex." não espera essas pro- 
vas, poisque v. S." diz não as ter, ((e n'este ultimo caso 
(se I &  no officio em referençia a v. S." dizer que não tem 
as provas). pi.ocecler-se-ha a uma investigação judicial, 
e são dadas as ordens ao ministerio publico para a promo- 
ver». Estas ordens foram dadas ao procurador da coroa 
e fazenda em officio confidencial, n.O 64, d e  3 do corren- 
te, rio rliial se  lhe dA conhecimento do facto e do modo 
como se leve d'elle noticia, dizendo-se-lhe pela seguinte 
maneira: aa fim de que v. s."ande proceder immedia- 
taitierite d competente investigação~. Depois d'isto riad;) 
inais se sabe. Cumpre ao procurador da  coroa empregar 
os meios que entender convenientes. 

Deus guarde a v. S." Secretaria do governo gcral da pro- 
vincia de Angola, em Loatida, 5 de Setembro d e  1862.- 
lI1.n'O sr. Edmurido Gabriel, cominissario britannico da 
commissão mixta em Loanda. =Eo impedimento do se- 
cretario geral, Manu~l  da Silva Franco, oficial maior. 

Seric de 1862 -Angola - Governo geral - Procura- 
tloria regia -N." 70. -I1l."O sr. -Junta achari v. S.", 
1tar.a apresentar a S. ex." o Sr. governador geral, a certi- 
dão do que se  passou em juizo por occasião de ser cha- 
mado o commissario inglez Edmorido Gabriel para eshibir 
as provas que tivesse com que corroborar a participacão 
ao governo por elle feita, de  se  empregar no illicito tra- 
fico de escravos o gataciio Paqrcetci de Loandn, em vista 
da qiial ccrtirl5o q. PX:' o sr. governatlor geral conhecerá 



como não b possivel promover-se procedimento algiim ju- 
dicial, pela total carencia do provas. 

Deus guarde a v. S." J,oanda, 6 d e  setembro de  1862. 
-lll.mO sr. secretario geral do governo.=Carlos Botelho 
de Vasconcellos, procurador regio. 

IIl."'%r. juiz de  direito, scgtinda vara.---() ministerio 
piiblicn rcqiicr por bem da caiisa publica e ordens do seu 
ministerio, qiie Ilie mande dar copia do auto de  declara- 
ção ciue ri'este juizo se tomou a Edmundo Gat~riel hoje a 
requerimerito do supp1icante.-E R. W. 

Loantla, 5 rlc setembro de  iStiB.=Delegado interino, 
.Tose Frieira d a  Si1z.a. 

Passe do que constar. 
Loanda, 5 d e  setembro de  1862.-Dr. Mirandn. 

Copia- Auto d e  participaçá0.-Anno do nascimento 
de  Nosso Senhor Jesus Christo d e  186.2, aos 5 dias do 
mez de setembro do dito arino, n'esta cidade de Loarida, 
e no tribiinal do j u i ~ o ,  o n d ~  se acliava o dr. Luiz Carlos 
Garcia de Miranda. juiz cle direito d'esta comarca, func- 
cionando na segorida vai a do crime, commigo escrivão do 
seu cargo, alii compareceu Eilmorido Gabriel, commissario 
tle Sua Magestade Britaiinica ii'esta cidade, intimado offi- 
cialmerile para este acto, reconhecido de mim escriváio 
pelo proprio, de  que dou ft ,  para em virtude de ordem 
superior fazer a participaçáo exigida no oficio da pro- 
curadoria regia, que lhe foi lido n'esle acto; em vista do 
conteúdo tlo mesmo, fez a sua parlicipaçfio ila maneira 
que se segue: 

((Que ria qualidade de  commissario hrilannico n'esta ci- 
dade tiaatoti d'este oljjecto ofiicialmerite com o governo 
geral P de todas as informaçóes que entendeu dever dar, e 
que ii'essa qualidade de  commissario, niio p6de tomar so- 
bre si o odioso de  iim accusador, mas s6 fazer conhecer 
ao governo geral as circumslancias que se dão, para que 
este, armado com os poderes qiie tem de  policia e d e  
fiscalisaçáo, possa conliecer a verdade do facto, e prece- 
der na conformidade das leis, e que da siia parte nada 
mais tinha a declarar (10 que isto.. 



De que elle juiz mandou fazer este auto, que assigrioii 
como participante, delegado interino, que estava presente, 
e as testemunhas Manuel Luiz Bochete de Andrade e Ro- 
dolpho Vieira Lopes, depois dc  lido por mim José Salo- 
m'io d e  Lemos Pereira Batalha, escriváo, que o escrevi 
e assignei. = Carcia de -1liranda =Vieira da Silva = 
Edmondo Gabriel- Manuel Luiz Bochele de A?zdrade= 
Rodolpho Vieira Lopes= Josk Salomão de Lenzos Pereira 
Batalha. 

Estd conforme. Loanda, 5 de setembro d e  1862.= 
O escrivão do processo, Josi! Salomão de Lemos Pereira 
ilntalha. 

Terminada a correspondenci~ e discussão precedente, 
o gover.nador geral expediu a segiiirite portaria, a fim d e  
ficarem bem definidos e conliecidos os direitos e obriga- 
ções resultantes do decreto de  10 de dezetnbro e do tra- 
tado de 3 de julho para o commercio, restringido entáo, 
com giare  prejuizo dos seus inleresses legitimos, por dis- 
posifio particular do governn geral entre os portos da 
proviricia, compretiendido o rio Zaire. 

O governador geral da provincia de Angola e suas de- 
peridencias, em conselho, determina o seguinte: 

Atlendendo ao que tem sido representado a este go- 
verno geral sobre os inconvenienles resultantes de  ser 
limitado a vinte o numero d e  cascos (pipas ou barris), 
cujo transporte i! permittido nas embarca~ões  que nave- 
gam entre os portos d'esta provincia, tornandc-se muito 
difficil o commercio de  azeite de  peixe e d e  palma, (]\ir1 

ultimamente tem tido grande deserivolvimento; e cciri~i 
derando que, nem a lei determina, nem a converiicrlci I 

at:onselha a continuação d'esta pratica, t'io prejudicial , I  

devida liberdade e facilidade das transacções, e aos intv- 
resses do commercio: hei por conveniente, com o voi11 
iinanime do conselho, determinar o segriinte: 

Artigo 1." É permittido o trarisportc de qiialquer nu- 
moro (i? cascos d e  uns para outros portos da provincia, 
rima vez que sejam cumpridas as disposições do decreto 
tle 10 de dezembro de 1836, e as do $ 6 . O  do artigo 9." 
i10 tratatlo de 3 de jiillio d e  1862, celel)ratlo entre Por- 



tugal t: a Cran-Bretaiiha para a estiticqão do trafico da 
escravatura. 

Art. 2.' A faculdade que a lei concede é regulada, no 
caso do artigo antecedente, pela maneira seguinte: 

1 ." A s  pessoas que fizerem a remessa d e  cascos, pipas 
oii bar) is (abatidos ou em pe), prestarão fiança idonea, 
ein coriformitlade com a lei, na alfandega do porto d'onde 
sairrm, pcla apresentação dos mesmos cascos, pipas ori 
barris clieios, em qualquer alfandega dos portos d'esta 
provincia. se  tiverem saido com destino a tomarem al- 
gum carregamento, ou vasios, se forem simplesmente 
transportados de  uma para outra alfaiidega, ou parte 
cheios e parte vasios, se, no primeiro caso, o carrega- 
mento náo tiver sido completado. Esta fiarica sc~id pres- 
tada na rasão de  1006000 reis por cada pipa. 

"L." As emb:rrcaçóes que transportarem os cascos a que 
se refere o artigo 1 .O dever50 achar-se munidas, quer os 
cascos estejam ctieios ou vasios, quer parte cheios e parte 
vasios, de  certidáo da fiança que for prestada, declarando 
o numero e a capacidade dos cascos que transportam, o 
emprego a que são destinados, o ponto em que háo d e  
ser clieios, e o ponto para onde seráo depois conduzidos. 
I'or esta certid;io táo sbmente se poderb legalisar a exis- 
tencia dos cascos a bordo em maior numero, do que for 
necessario para uso da equipagem da embarcacáo. 

3." O praso de cada fiança serb determinado pelo ad- 
ministrador da alfandega tlo porlo d'onde a embarcação 
sair, sob sua respoi\snbilidade, de  tal modo que dentro 
d'elle possa effectuar-se a operação, e serem apresentados 
os cascos no porto rl'onde sairam, ou a certidão de  have- 
rem sido depositados em outro porto na conformidade 
do tj 4.O Esle praso não podera exceder a seis mezes. 

4 . O  Se, findo o praso, a fiança riáo tiver sido Irvantada 
por qualquer tlos motlos prescriptos no $ aritecedente, 
far-se-tia effectivo o pagamento da sua iinpostaricia, salvo 
o caso de  naufragio ou força maior, que serb provado 
dcntro tlo mesmo praso. 

5." O pagarnerito da multa não isenta da applicação d e  
peiia maior, qllcl por lei couber aos culpados em qualquer 
transaccão i l licila. 

A I  t. 3." E: permiltido o regresso, como restituição, para 
os portos do norte, onde náo h;c alfandegas estabelecidas, 





recebi ordem do conde Russcll para chamar a allençào do 
governo d e  Siia Magestade Ficlelissima sobre a extensão 
que actualmente se  tcin permitlido dar. directa ou indi- 
rectamente, nos dominios africanos de  Sua Magestade ao 
trafico de  escravos, proveniente da falta do devido cui- 
dado e energia por parte das auctoridades locaes. 

Os relatorios dos commissarios de  Sua Magestade crri 
Loanda mostram claramente que se  tem offerecido grande 
facilidade As operações dos uegreiros, na vizinhança do 
rio Congo, pelos numerosos pequerios barcos empregados 
na cabotagem n'aqrielle local, e providos de  papcis erii 
fórma pelas auctoridades de Loanda. Cinco d'esses na- 
vios, navegando sob bandeira portugueza, c munidos do 
papeis officiaes pelo governo d e  Angola, foram recente- 
mente capturados pelo cruzador portuguez U .  Pedro V, e 
tres d'elles, o Tigre, o Vai Voz1 e O Paquete de Loandu, 
foram condemnados pelo tribunal da commissáo mixta em 
Loarida, tendo-se provado que elles tinham sido empre- 
gados no embarque d e  escravos em Mangue Grande, por 
um notorio negreiro, por riome Luiz Leivas, subdito por- 
tuguez. 

Um outro siibdi to portuguez, o bem conliecido negrf!ii*o 
Yamplona, de  Loanda, lambem tinha parte n'esta trari- 
sacção, e estd demonstrado que alguns dos escrayos acha- 
dos no Paquete de 1,oanda tinham sido cmharcados de- 
baixo da sua direcçào no proprio porto de Loanda, ou 
perto d'elle. Dois subditos pnrtuguezes, Antonio Alves c 
JoseVieira Borges, estavam a bordo do t'crquete de Loardu 
quando este navio foi tomado, e, postoque estava provado 
que elles tinham assistido ao embarque dos escravos em 
Mangue Grande, permittiu-se-llies continuarem soltos na 
cidade de  Loanda, tendo sido admittidos a fiança quando 
entregues pelos apresadores ds auctoridades locaes. 

Ha um outro assumpto que tenho ordem de levar ao 
conhecimento de  v. ex." 

Dizem os commissarios dc  Sua Mageslade em Loanda 
que recentemente se originou, e agora esta levado a uma 
grande extensão, o systema de mandar escravos d'aquelle 
logar para a ilha de S. Thomt! sob differentes denomina- 
qões, algumas vezes como escravos domesticas ou servos, 
outras como libertos e casiialmente como aegt-os l i t ~ e s .  
Mas e claro que quasi todos cstes negros, postoque mu- 



r~itlos de passaportes pelo governo cln provincia, e appa- 
rece~ido como pretos livres na lista dos passageiros pu- 
blicada no Boletim oficial,  riáo são livres, e que só são 
recebidos como taes a bordo dos navios que os levam 
para S. Thomé, com o fim de se evadirem As penas do 
tratado tle 3 de jultio de 184%. 

Tenho a lionra de incluir ri'esta um extracto da Gazeta 
nfbcilil tle Loanda, d'ondt: se  deduz que durante os pri- 
~rieii~os nove mezes de  4861 quatrocentos e quinze negros 
Ioram embarcados n'aquelle porto para S. ThomB, sem 
se tliligenciar occul ta-lus. 
.! ilha de  S. Thome e um logar por todos os modos 

proprio para servir os fins dos negreiros, como um depo- 
silo para reunir escravos, e quaesquer navios que alii 
c~tTectuassem o seu carregamento achariam que os ventos 
clomiiiantes lhes sáo favoraveis para a viagem para Cuba; 
e independentemente mesmo d'esta consideraçáo o preco 
comparativamente alto dos escravos em S. Thomé torna 
o trafico cntre Loanda e aquelle logar rniiito lucrativo, 
sendo, como e, pequeno o risco d e  apprehensão ou perda 
e doiisidei*aveis as facilidades de trnnspcirte. 

Os vapores que tocam em S. Thomé iia sua derrola para 
Lisboa são os de  que principalmente s e  servem as pes- 
soas envolvidas n'estas transacções, fuendo fr.erliiente- 
nierite o mesmo individuo duas ou tres viagens iio anno, 
acompanhado de cada vez por dez escravos, numero 
j~rescripto pelo artigo 5." do tratado de 4842, que tani- 
\)em em muitos casos e illudido por uma distribuiç5o 
tlos escravos transportados, pelo total dos passageiro5 
a bordo do vapor, iiiarcando-se como pertencendo :i 

cada passageiro dois escravos. Alem dos negros assini 
levados de  Loarida Lia motivo para crer que um graiidib 
iiiimero de  escravos são igualmente introduzidos na ilha 
de S. Thome, do rio Gabáo e pontos adjaceiites do conti- 
iieiite. 

Chamando a atteiig,áo de v. ex." sobre eslas circumstan- 
cias, tenho ordem ao mesmo tcmpo para declarar que 
comq~an to  por uma parte o goverrio de Sua Magestade se 
acha inclinado a crer que o de  Sua Magestade Fidelissima 
t:std d e  1)oa fé, e eniprcga os seus ttsfor~os para suppri- 
mir o tt.;tlico da escravatura, esta por outra parte igual- 
rrieiile c.orivcncido que as intenwões do governo portuguez 



a este isespeito náo s40 levadas n cfkilo pclas auctorida- 
des portuguezas locaes. 

As iriforrnacões que t iem chegado ao goveriio tle Sua 
Magestade dcisam pouco logar paita tliividar de que (lu- 
~ a n t c  o anrio passado clois navios coriseguiram carregar 
escravos do territorio porlugiicz p;ira o si11 tle Loanda, e 
a impunidade com que subdilos portuguczes, notoria- 
mente conhecidos como cn\olvidos na escravalura, lêem 
atb agora escapado ao castigo devido aos seus crimes, 
mesmo quando, como no caso dos dois individuos Alves 
(3 Borges rcfcridos na primeira parte d'esta nota, estão 
cm poder das auctoridades portugi~ezas, náo pòde senáo 
anima-los a continuarem o seu illegal procedimento. 

Uma das mais effectivas medidas para a suppressão 
cl'esle trafico seria a r ~ m o ~ á o  pai a fora da costa de Afri- 
ca, d'esses subditos portugiiezes que s30 iiotoriamente 
c*ontiecirlos como envol\fidos na escravatura; nias sejam 
quaes forem as providencias que o governo portugnez 
julgue dever dar para vindicar a sua boa f6 n'esta mate- 
ria,o governo de Sua Magestade julga-se com jiisliça para 
requerer que sejam adoptadas pelo governo de Sua Ma- 
gestade Fidelissima algumas medidas mais fortes e elfe- 
ctivas do que as que se têem tomado ate agora para im- 
pedir que siibditos portugumes e as auctoridades se en- 
volvam rio trafico de  escravos ou sejam ii'elle conniventcs. 

Aproveito esta occasiao para renovar a v. ex." a segu- 
i.ariça da minha mais alta consideraçáo. A S. ex."o sr. d'Avi- 
Ia. = Arthzlr C. Mngonis. 



LISTA DOS LAVIOS QUE TEEM PARTIDO DO PORTO Dl LOANDA PARA A ILHA DE S. THOII  
DESOE O 1.0 DE I I N E I R U  ATE 3 0  D E  SETEMBRO De 4864, IOSTRI!iDO 0-NUIIERU 

DE NEGROS TRANSPORTADOS E l  CIDA S I V I O  K SOB QUE DENOilXA(AU 

I1l.mO e exqmO sr. -Tenho a honra de passar ds mãos de 
v. e ~ . ~  a inclusa traducção de uma nota que o ministro do 
Sua Magestade Britannica n'esta côrte me dirigiu em data 
de 24 do corrente, na y ual, referindo-se a sua de 20 d'este 
mez, de que dei jA conhecimento a v. ex.', chama, de or- 
dem do seu governo, a attenção do governo de Sua Ma- 
gestade sobre a grande importação, que se diz recente- 
mente effeituada na ilha de S. Thome, de negros denomi- 
nados liores, procedentes de Loanda, e pede providencias 
a este respeito; rogando eu a v. ex." se sirva habilitar-me 
a responder ao referido ministro com a brevidade que for 
possivel. 

Deus guarde a v. ex." Secretaria d'estado dos negocios 
estrangeiros, em 28 de janeiro de 1862.-Ill.m0 e e x . " O  

sr. ministro e secretario d'estado dos negocios da marinha 
e ultramar.=Antonio Jose ú'Avila. 
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(Tradusç50)-Lisboa, 24 de janeiro de 1862. -s;. 
ministro.-Com referencia á minha nota dirigida a v. ex." 
em 20 do corrente, recebi novas instrucções do principal 
secretario d'estado de Sua Magestade na repartição dos 
negocios estrangeiros, para representar que se tem cha- 
mado a attenção do governo de Sua Magestade sobre a 
importaçáo que recentemente tivera logar, em numero 
~~onsideravel, dos denominados africanos livres para a ilha 
de S. Thome, procedentes de Loanda. . 

Recebi igualmente ordens de lord Russell para obser- 
var ao governo portuguez que, comquarito por um lado 
o governo de Sua Magestade não possa ter a menor du- 
vida, pelo que toca a remoção por sua propria vontade 
de africanos livres, bona fide, de um ponto para oiitro das 
possessões portuguezas; por outro lado, se, como ha toda 
a rasáo dc crer no presente caso, muitos dos assim cha- 
mados africanos livres são na realidade escravos para ali 
le\rados em contravenfão das estipulações do tratado en- 
tre os dois paizes, as auctoridades coriniverites n'esta in- 
fracção do tratado terão de incorrer em grave responsa- 
bilidade, e sobre ellas recairá a culpa se os paquetes ou 
outros navios engajados no transporte d'estes africanos 
forem detidos pelos cruzadores britannicos. 

As informações ohlidas pelo governo britannico mos- 
tram que um não disfarçado trafico de escravos se está 
praticando entre o continente de Africa e as ilhas do Prin- 
cipe e S. Thome, e recebi ordem do conde Russell para 
representar energicamente ao governo portuguez sobre 
a necessidade de pronlptas providencias para pôr cobro 
a esse trafico. 

Aproveito a occasião para renovar a v. cx." a segurança 
da minha mais alta consideraçáo.-A S. ex." o Sr. Anto- 
nio JosS d'Avila, etc.=Arthur C. Magenis. 

111."O e ex."O sr.-Em resposta aos onicios d'esse mi- 
nisterio de 24 e 28 de janeiro ultimo, acompanhando a 
traducção de duas notas do ministro de Sua Magestade 
Britannica n'esta cbrte, em ambas as quaes este ministro 
chama a attenção do governo portuguez sobre o augmento 
que diz ter tido o trafico da escravatura nas nossas pos- 



sclssões (Ia hfrica, e trata especialmerite da grari~le impor- 
t;iy9o de africanos, que recentemente tem lido logar na 
illia de S. TliomB, procedentes de Loanda, teritio a Iiorira 
de  declarar a v. es." o seguinte, para o fazer constar ao 
reforido ministro. 

Pelo oficio quo iilLimamente se  recebeu n'este minis- 
terio do governador geral da provincin de  Angola eu1 datir 
de ti de dezembro do anrio passado, consta-me qiie arluelle 
governador geral em uma conversacão qiic tivera çorn o 
cominandante da estacão naval ingleza Edmonstone, r: o 
commissario E. Gabtiel, sobre o assumpto da ida de  prc- 
tos tle Loanda para S. Thome, tratara de r,luc;idar os dito; 
furiccioiiarios britannicos sobre a allegaçáo por elles apr c- 
sentada, de que sob pretexto d'esse transporte de pretos 
i e  poderia commerciar ria exportação de escravos, decla- 
rando-ltirs o mesmo governador geral que taes prelnh 
iam em perfeito conformidade com as leis portiiguezns 
o tratado dc 3 de julho de 1842. 

Coinn porkm, n>o obstante essas declaracões, os func- 
cionarios brilannicos insistiram na sua infundada allega- 
~ 4 0 ,  e o ministro de Sua liagestade Brilannica n'esta corte 
expende as mesmas idkas na sua referida nota, pedindo, 
por ordem do seu governo, providencias sobre este as- 
surripto, cumpre-me informar a v. es." da maneira por 
que sc c~f'fectiia e m  Loanda o transporte de  pretos par:) 
S. Ttionie, e das precaucões tomadas a este respeito pelo 
respectivo governador geral. 

Nenhum navio que s i e  de Loanda para S. Thomi! recebe 
mais de dez pretos escravos ou libertos, levando-se por- 
tanto ate A exageraq80 a exac,tidGo no cumprimento tlo 
Iratado de 3 d e  julho d e  18k2, no qual os liberlos nao 
são riem podiam ser comprehendidos. Tanto uns como 
outros satisfazem a todas as condicões determinadas rias 
leis i8espectivas. 

Quanto a pretos livres vão aquelles que tiram como 
taes passaportes na conformidade da lei, satisfazericlo 
;iinila assim as obrigações impostas pelo governador geral 
tla provincia para s(> iissegilrar a respeito da sua condiçáo, 
e para isso elles dão um fiador idoneo de  serem os pro- 
prios de  que tratam os requerimentos e m  que pedem 
passaportes para irem para S. 'lhome na qualidade de  li- 
vres, do que se  lavra o termo competente, sendo alem 



tl'isso tnes rerlueriinentos instruidos com iim dociimento 
da iidrninistra(Go do concellio, qiie os desembaraça rra con- 
diçao dc livres: e indo officialmente do governo geral de  
Angola para o de  S. Thome uma i.el;iyao nominal dos pre- 
los livres, e o~i l ra  dos escravos e Iibei~ios trarisporiados 
pm catln n a ~ i o .  

Em vista do que fica esposto ri30 ha duvida qiie os pre- 
tos tliie de tirigola passam para S. Thomev5o em rigorosa 
c.onforniidade com as leis, satisfazem 6s formalidades c 
dão garanlias; e seria um abuso de  auctoritlade e uma 
offensa i lei fundamental do estado o riegar passaportes 
:I subditos portuguezes com taes condiçóes, e inipetlir qiic 
e l l ~ s  r30 para onde Ihes convem. 

Alem d'estas precauções o governador geral de  Angola 
tomou tambem a deliberacão de encarregar o secretario 
do governo d'aqiiella provincia (que teve licença para tra- 
tar  da sua saude, mudando tle ares, e se  dirigia a S. Tlio- 
iné) de  indagar n'aquella ilha, de accordo com o governa- 
dor d'ella, o destino que ali se dava aos pretos proceden- 
tes de Angola, e as condições em qiie eram collocados; e 
com taes precauções e providencias parece-me que não 
devem ter logar suspeitas algumas de  trafico de escrava- 
tura. 

hnalysando attentamente a primeira das notas do mi- 
nistro de Sua Magesiade Britannica, devo dizer a v. es." 
qiie cll:i est i  cheia de contradiccões e inconsequencias. 
Pelo qiie respeita ao trafico da escravatura, declarando-se 
n'aqiiella nota que cinco navios tinham sido recentemente 
captiirados pelo cruzeiro portuguez, sendo tres d'elles 
cxindemnados pelo competente tribunal, (5 o mesmo mi- 
nistro quPm prova com essa declaraçao, que as auctori- 
dades portoguezas antlam vigilantes na perseguiçáo do 
tralieo. 

O extracto do boletim do governo de Angola, que o re- 
ferido ministro juiitou A sua not;i para mostrar qiic du- 
rante os rnimeiros nove mezes tle 1664 tinham itlo 415 
negros para S. 'i'liorrii., sem se diligenciar occulla-10s. 
prosa o contrario do que se  quiz allegar. Por isso mesmo 
qiie se d i  toda a publicidade ao traiioporte dos prelos, (5 
que se  não ptjde ter em vista defi)audar o tratado; e alem 
cl'isso vê-se rio mesmo extracto que em cluntorze viagcns 
iIc navios ~~or~tilgiiexcs, sO 59 cscrnyns foram Iraiisljor1;i- 



dos, quando podiam ter ido 140, admittindo 10 em cada 
viagem segundo o tratado. 

Emquanto d asserção, de que a ilha de S. Thomé ii 10- 
gar proprio para deposito de escravos, d'onde os negrei- 
ros os podem transportar com vento favoravel para Cuba, 
e de que o preço comparativamente alto dos escravos 
n'aquella ilha torna o trafico entre ella e Loanda muito 
lucralivo; tiota-se n'isto uma manifesta contradicç30, pois 
se e alto o preço dos escravos em S. Thomk, esta visto que 
não póde convir aos especuladores d'esse trafico o irem 
ali compra-los. 

A provincia de S. Thomé desperta hoje a altenção dc 
todos, a cultura do cafe offerece um futuro esperançoso, 
para ali se dirigem numerosos emprehendedores que por 
haver na provincia falta de braços prociiram have-10s :I 
todo o custo, e n'eslas circumstancias, as despezas e sa- 
crificios que se fazem para obter trabalhadores, e a espc- 
rança de grandes lucros no cafk, tudo prova que o fim dns 
especuladores não é, nem póde ser, traficarem em escra- 
vos, que sb poderão ser ali vendidos por alto preço, mas 
sim verem realisadas as suas esperanças com o producto 
do trabalho dos colonos na cultura. 

Finalmente, a medida lembrada pelo miriistro de Sri:i 
Magestade Britannica, de se fazerem sair para fóra da cost;~ 
de Africa os subditos portuguezes conhecidos por se eii 
volverem na escravatura, não póde nem deve ser adoptad,i 
pelo governo portuguez, emquanto esses individuos n7ío 
forem processados na coriformidade das leis; devo porkrii 
afiançar a v. ex." que o governador geral de Angola tra- 
balha com energia na perseguiçáo do trafico da escrava- 
tura, e que as providencias que estáo dadas a esse respeito 
me parecem suficientes para se alcançar o fim desejado. 

Deus guarde a v. ex." Secretaria d'estado dos negocios 
da marinha, em 24 de fevereiro de 4862.-Ill."'0 e eex.lnU 
sr. minihtro e secretario d'estado dos negocior estr;irigci- 
ros. = .lost! da Silaa Mendes Leal. 

III.n'O e ex."' sr.-Tendo dado conhecimento ao conde 
de Lavradio, ministro de Sua Magestade em Londres, tln 
conteudo do officio que v. ex." me dirigiu em data de 24 



de fevereiro ultimo Acerca das representações feitas, de 
ordem do seu governo, pelo ministro de Sua Magestade 
Britannica n'esta corte contra o supposto trafico da escra- 
vatura nas possessões portuguezas de Africa, e contra a 
exportação de negros livres de Loanda para a ilha de 
S. Thome, ciimpre-me passar As mãos de v. ex.", para 
seu conliecimento e fins convenientes, a inclusa copia de 
uma parte do ofiic,io que, em data de 16 de março findo, 
recebi do conde de Lavradio, fazendo a este respeito al- 
gunias observafões, sobre as quaes chamo a attenção de 
V. e ~ . ~  

Deus guarde a v. e ~ . ~  Secretaria d'estado dos negocios 
estrangeiros, em 8 de abril de 1862.-I11.m" e ex."" Sr. 
ministro e secretario d'estado dos negocios da marinha e 
ultramar. =Marques de Lozclg. 

COPI! U E  Um1 PARTE DO OPfICIO SFPRACITADO DO COhDE DE LAYRADIO, 
IIUSTRO DE SUA s r c e s r r i i e  ea L o n o i e s  

DITADO DE 46 DE H4Il[O DE 4862, SOB 1.0 33 

II1.mO e es."" sr. -Tenho a bonra de accusar a recepção 
do despacho n." 4.2 que v. es." me dirigiu em 6 do cor- 
rente, remettendo-me copia de um oficio que, em 24 de 
fevereiro ultimo, o ex."'O ministro da marinha havia diri- 
gido a v. ex.", refutando de uma maneira que me pare- 
ceu conducente as queixas que sir Arthur Magenis havia 
dirigido ao governo de Sua Mageslnde contra o supposto 
augmento do trafico da escravatura nas possessões por- 
tuguezas de Africa, e contra a exportação de negros livres 
de Loanda para a ilha de S. Ttiomk. 

Não me tendo sido dado cont-iecimento das notas que 
sobre aquelle assumpto sir Artliur Magenis dirigiu ao go- 
verno de Sua Magesiade, não me achava habilitado para 
poder refutar por escripto a reclamação do plenipoten- 
ciario britannico, e por isso limitei-me a communicar 
verbalmente ao conde Russell as observações consignadas 
no já citado officio do ex.""inistro da marinha, segu- 
rando-lhe que o governo de Sua Magestade ia responder 
de uma maneira muita explicita ás infundadas reclama- 
cões que sir Arthur Magenis Il-re havia apresentado. 

O governo de Sua Magestade não póde deixar de pres- 
tar muito seria altenção As violencias praticadas n'estes 



iillimos aiinos, nas possessóos Iioitiiguezas de Afrit:a, 
pelos agentes do goverrio I~i~ilaniiico. Sem mencioriar nl- 
guns factos de menor morita, limitar-me-hei a citar os se- 
giiintí?~ rriais recentes: a \.iolafão do territorio eni An- 
goso, imprudentemente approv~da pelo governo hritari- 
riic-o; as concluistas ti,ai(oeiras (Ias illias d e  Bolarna, Iritiacii 
e Elephantes: e Linalinerite a visita de um navio portii- 
guez dentro de  urri porto portuguez. 

O governo britannico sabe muito bem que as suasquei- 
xas relativas á ilha de S. Thome sáo completamente in- 
fundadas, mas o que elle quer 6 achar um pretexto pnra 
provisoria, ou definilivamente, se  apotlerar d'aquella illia, 
como já se apoderou (Ias outras qrie cilei, ou pelo meiios 
siiscitar obstaculos ao desenvolvimeiito agricola c corn- 
mercial das nossas colonias. O governo de  Sua Magestatlc 
náo annuirido á proposta d;i c.»mmissZo mista por miiri 
lembrada e aceita pelo -vei*rio de  Soa Magestatl~l Bri- 
tannica, parece-me que nao eni:aroii a (luestão deli:iiso do  
seu verdadeiro ponto de vist;i. tlnje cliivitlo que a reriov:i- 
$30 da mirilia primeira proposta podesse sei. aceita, [)os- 
loque so por meio d'aqiiellii oii d c  outra simiitianle iric- 
dida o governo d c  Sua Magestade poderia fazer parar o 
governo britannico no proseguimerito do seu systern:~ 
aggressivo. 

Miiit,os annos lia que o governo cle Sua Magestade rric! 

es16 declararido que vae incessanlernente occupar-se (1 : )  
grande quest3o das nossas colonias, mas ate agora natlii 
tem feito teridcrite a ciiiiscisvnr o que tem, ou a recuper;ri. 
o que  iridevidamente j)ercleu, excepto a occupação do Arii- 
briz, cuja conservaião foi inteiramente devida aos nieiis 
esforços e a minlia energia, o que posso provar com tlo- 
comentos e com o testerriunho de  pessoas insuspeitas. 

Pela minha correspondencia poderá v. ex." conhecc:~ 
que eu tomei toda a responsabilidade d'aquella emlir*t)sr.;i. 
Não lembro este facto para provocar encomios, mas si111 
para indicar que se  alguns dos meus outros conselhos 1.1:- 
lativos aos negocios d e  Africa tivessem sido segiiidos, 
mais seguras e prosperas estariam as nossas possessór,~ 
n'aquclla parte do mundo. 

Deiis guarde a v .  exau Londres, 46 d e  março de  1862. 
-III.""' c cs."" sr. rriarrliiez de  Loult5.=Condc de 1,n- 
vrcrtlio. 



lll.mb e ex."'" sr.--'l'eiiho a honra de passar ás niãos 
d e  v. e ~ . ~  a inclusa traducçiio de  uma nola que o minis- 
tro de  Sua Mageslade Britarinica n'esta corte me dirigiu 
em data de 24 de abril iillimo, transmitlindo-me, de or- 
ciem do seu governo, copia de um despacho do commis- 
sario hritannico da commissão mista portugueza e ingleza 
em Loanda, datado de  8 d e  janeiro do corrente anno, 
igualmente incluso por lraducç3o, Acerca da grande ex- 
portação d e  escravos qiie se  diz el'feituada n'aquelle porto 
para a ilha de  S. Thomé; rogando eu a v. ex." haja de  to- 
mar conhecimento d'cstes papris, e Iiabilitar-rne a res- 
ponder r,onvenientemente ao referido ministro. c 

Deus guarde a v. ex." Secretaria d'estado dos iiegocios 
estrangeiros, em 4 de maio de  1862. -Ill."Q ees."' sr. 
ministro e secretario d'estado dos negocios da marinha e 
ultramar. = Mat-quez de Loi118. 

Respondido eni officio do governndor geral de Angola 
de 16 de julho de 1862, insfrto com a nota a que o an- 
tecedente oficio se refere depug .  299 a 308. 

III."O e e x . " ' O  Sr. - Em additamento ao oficio que di- 
rigi n v. ex." em data de  1 de maio ultimo, tenlio a honra 
de  passar as mãos de  v. ex." a inclusa traducção de  uma 
nota do ministro de  Sua Wlagestade Britanriica n'esla cor- 
te, datada de 23 do mesmo mez, representando, de  or- 
dem do seu governo, coritra as operaçóes d e  escravatiira 
quc se dizem effeitiiadas rias possessões portugiiezas de  
Africa, e priricipalmeritc contra o transporte de negros, a 
titulo de trabalhadores livres, para a ilha d e  S. Thomé, 
de  que tratava o oficio de v. cx." de  16 do dito niez ; ciim- 
prirido-me chamar a mais seria attenção d e  v. ex." sobre 
o conteúdo da rcfcritla nota, e rogar a v. e ~ . ~  se sirva 113- 
bililar-me a responder-llic com a brevidade que for pos- 
sivel. 

Deus guarde a v. C X . ~  Secretaria d'estado dos negocios 
estrangeiros, em "Lle jtirilio de 1862. -- l l l . " O  e eex."'" sr. 
ministro e secretario d'cstado dos negocios da marinha e 
do ultramar. =lVarqzies de LoulP. 



(l'raducção)-Lisboa, 23 de maio tle 18G2. -Sr. mi- 
nistro. -Terihoa lioiira de informar a v. ex." que recebi 
ordem do principal secretario d'i3stado de  Sua Mageslaile, 
na repartiçáo dos negocios estrangeiros, para de  riobo (li- 
r8igir sihrias representações ao governo de Sua Magestade 
Fidelissiiria contra o trafico rle negros que hn alg~iiii tem- 
PO a esta parte se tem [)ermirtido que coiitiiirio w m  re- 
press;lo rios domiriios africanos ila corda poi~tiigiii~/;i. 

Os mais recentes relatorios dos commiss:irios de Sua 
Magestade em Loani1;i mostram (Iiie a pratica de emt~ar- 
car os chamailos negros li\i-es ri'ncluelle porto e oiitros 
logares do cnritiricnte para a ilha de S. Ttiomh, pratica so- 
bre a (jiial tive a Iioiira de  chairiar a a t ten~áo de v.  ex."na 
minha rioia de  24 ultirno, bi*m Ionqe de ter (liminii~do ti- 
nha ido em augmeiito, parocb~riili) ,iiciii tl'i.so ( l i i c l  c.;ts 11- 
legal trafico i. acompanliado ile muitas das criiel<lades 
praticadas no trafico para ;I Ciil~a ; sericlo os ncgi-os algu- 
mas vezes transportados em pequenos navios costeiros, 
incapazt:~ de offerecerem sufficieiite accummodação para 
o niimero ci i i t !  coiitêem, ou cle transportarem adequadas 
rirovisóes. Um caso e h  particular podera ser meiicioriado 
clm i~iie uin navio mercante porluguez encontrou tima em- 
ljaicac5o de  menos de 25 toneladas, em direcciio para 
S. Tliome, com trinta a quarenta negros a bordo, os quaes 
forarri actiados em estado de grande soffrinierito pela falta 
de agua. 

Julga-se com bons fundamentos que para cima de dois 
mil negros teem sido transportados d e  Loarida pai.:i S. 'l'lio- 
mi! desde o principio de  1864, e affirma-se qiie :I inaior 
parte dos que assim sGo constantemente tr;irisportados 
para aqurlla ilha siio compratlns em Lnanrla por iridici- 
duos particulares, espressamente com o fim de  serem 
emharcaclos. 

Estc~s iiegros, que em geral são de  classe mais rude e 
robusta do interior, não podem ser considerados de boa 
f& como scres l iv t  es que emigram I oluritar inmerite do seu 
paiz natal, seja qual for a forma tlc rmnncipa[áo arloplatln 
pelos seus senliores com o fim cle illi~dirrnr ri 1t.i: e ainda 
que se atlduzarn certidões e outros tlnciimentos para mos- 
tr;ri. que a lrltra do tratado de  184.1 1150 k irifringida eni- 
cluarito que o seu espirito 6 violado. e o \  itlciite que estas 
U I W I  acrjes, seja rliial for o nome pelo qii:il +iam designa- 



das, devem ter por effeito o promover o trafico de  escra- 
vos no interior de  -4frica. 

Ha boa raszo para crer que alem dos ri;ivius o.stt3nsiva- 
n!ente empregados em transportarem negros, mciiçioiia- 
dos na gazeta oficial como pretos Iívres, numerosos pe- 
qiicnos navios costeiros, ciijos riomes jamais ap1)areccm 
ii'acliiella gazeta, navegam constantemente de Loaiida com 
carregamentos de escravos para S. ThomB. O governo d e  
Siia filagrsti~de considerar-se-ia justi ficado se, logotjue este 
systema de transportar escravos de  b a n d a  para S. T1.io- 
mt! chegou ao seu coriliecimento, tivesse mandado itistruc- 
fóes aos commandantes dos cruzeiros de Siia Magestade 
para apresar e deter os navios empregados ri'este trafico, 
e marida-los para serem adjudicados perarite o tribunal da 
commissáo niixta de Loarida; mas esperava elle que lhe 
liaveria sido suficiente o levar este ohjecto ao conheci- 
merito do goverrio de  Sua Magestade Fidelissinia para 
tornar certa a promulgação das mais fortes medidas para 
prevenir a repetição d'estes illegaes e desliumanos pro- 
cedimelitos. 

O governo de Sua Magestade,foi porem illuílido 11a sua 
espckranc-a. c lamenta que o teor dos relatorios recebidos 
das costas orii~ntal e occidrntal de Africa no ultimo anno 
mostreiri n50 sb que os siibditos portiiguezes estão envol- 
vidos em larga escala rio trafico de  escravos, mas que eni 
alguns casos as auçtoridades portuguezas sáo coririi~entes 
n'esse trafico, se  acaso náo participam elfcctivameri te 
d'elle. 

Seria suficiente mencionar aqui o ultimo caso I í~gista- 
do de cumplicidade dos subditos portuguezes no tralico 
de  escrayos. 

O brigue portuguez Sophia deixou Loanda a 10 de  de- 
zembro ultiino com trinta e cinco negros e urna cliiaiiti- 
dade de  gado com direc.c,ão ostensirameiite para S. l'lio- 
mC. A iriformacZo recebida pelo governo de Sua hlageslade 
não diz se estes negros cliegaram áquelln ilha, ou mesino 
se  eram destinatlos IJai3;i ;til~iella praca, mas no qiie 1130 
pode I~a\~ei .  duvida i: cliii cliir' rio principio clo iriez de  fe- 
vereiro o Sophia effeetuou urn ç~ir.rbegnmerito de  seiscentos 
escravos iio Congo, e deixou aquelle rio sob bandeira por- 
ti~gucza com direcção 

11; impossivel ao g 4 erno de  Sua Magestadc ver com 



irrdilii:iXerr.;i ~ s l c  est;ido de cousas, r1 ii'cssa conformidade 
tenlio ordem para fazer sentir ao governo de  Sua Mages- 
tacle Fidelissima que pessima impressão tem produzido 
cm Inglalerra a cumplicidade das auctoridades portugue- 
zas n'cste odioso trafico, e para acrescentar que o gover- 
iio dc Sua Magestade sera obrigado, aindaque com muita 
repugriancia sua, a eaercer os poderes que tem pelo tra- 
tado, apresando todos os navios suspeitos de escravatura, 
seja (jiial for o nome que tenha, deixando aos tribunaes o 
decidir se os negros achados a bordo são trabalhadores 
li\.i-es ou escravos. 

Aproveito esta occasião para renovar a v. ex." os pro- 
testos da minha mais alta consideração. - .4 S. ex." o m;ii.- 
quez d e  Loule. = A .  Carlos Magenis. 

lll."O e sr.-Tenho a honra de transmittir a v .  ex,' 
a inclusa copia de  uma parte do officio que o conde de 
Lavradio, ministro de Sua Magestade em Londres, me di- 
rigiu em data de  22 de  maio ultimo. dando conta do que 
passara com lord Russell, em relaqão ao transporte de  ne- 
gros para a ilha de S. Thom9, e bern assim ti feitoria por- 
tugupza em Ajuda ; cumprindo-me dizer a v. ex." que pelo 
iiltimo paquete dei conhecimento aquelle ministro, para 
os fins convenientes, dos officios de v. ex." de 16 de maio 
e 5 do corrente, sobre o referido transporte. 

Deus guarde a v. ex." Secretaria d'estado dos negocios 
estrangeiros, em 9 de junho de  1864. -lll.m" e e ~ . ~ " s r .  
ministro e secretario d'estado dos negocios da maririlra e 
ultraniar. = Marqztez de Lolrlt'. 

COPIA DE UNA PARTE DO OIFICIO, QUE O CONDE DE LAvniwo,  
IIAISTRO DE SUA IAGESTADE B I  LOLDRES, DIR1610 d SECRETARIA D'ESTADO DOS AECOCIO.\ 

ESTRANCEIIOS, E 1  DATA D8 22 DE I r 1 0  DE 186'2, SOB O N . O  67 

Tornou n'esla occasiáo lord Russell a queixar-se de  qiic 
de  Angola e outros pontos se  estava fazendo um verda- 
deiro trafico de  escravos com a ilha de  S. Thome. -Res- 
pondi-lhe que o haviam enganado, r)oisqiie me constava 
que todos os negros exporlados do continente para S. 'Sho- 



inè eram livres, e qiie assim era declarado nos passapor- 
tes que Ihes eram concedidos por ordem do governador 
da provincia, e que me parecia uma grande violencia da 
parte do governo britannico o querer impedir que uma 
ilha tão fertil como era a de S. Thomé, e as suas riquezas, 
por falta de  braços, não podessem ser aproveitadas. E 
ajuntei que a unica populaçilo util para aquella localidade 
s6 podia ser africana. Terminei por fim dizendo-lhe que 
se  os  passaportes não eram uma garantia suficiente, que 
eu lhe pedia, apesar d e  para isso n50 ter auctorisaçáo es- 
pecial, que me propozesse uma outra medida qualquer 
que o governo d e  Sua Magestade podesse aceitar, e que 
d'iuso poderiamos tratar quando eu voltasse a Londres. 

Lembrei tambem a lord Kussell que era mister que os 
agentes do governo britannico náo esquecessem que Ajuda 
t:ra uma feitoria portugiieza, e que hoje tinha importan- 
cia como ponto commercial. aE verdade, respondeu-me 
lord Russell, mas se d'ali se fazcommercio licito, tambem 
6 d'ali que  hoje se esta fazendo com mais actividade o 
traBcoi,. Citou-me um caso recente de rim navio francez 
que ali foi tomar uma grande carga de escravos. Eu res- 
poridi-lhe que rienhum conhecimento tinha dos factos por 
elle allegados. 

Os consules, commissarios e officiaes da marinha bri- 
tannica exageram todos os factos relativos ao trafico, mas 
não ha duvida que os negreiros são muito ardilosos e par- 
ticularmente os portuguezes, que desgraçadamente são 
os mais babeis de  lodos, e muitos d'elles, postoqiie reco- 
nliecidos como taes, não s6 têem escapado A acção das 
leis por elles violadas, [nas têem sido honrados pelo go- 
verno com distincçóes que sO deviam ser dadas aos ser- 
vidores virtiiosos e beriemeritos do paiz. E no conheci- 
mento de similhantes factos que o governo britannico, 
[ião sem fundamento, baseia principalmente as suas accu- 
sações contra 116s. 

A commissão.mixta de inquerito que eu ha muito pro- 
puz, é o unico meio de regular as nossas relações com o 
governó britannico relativas ao trafico, e de  acabar com 
os abusos e crimes que diariamente se  estiío commeltendo 
nas nossas colonias africanas. 

Mas para que insistir n'esta materia, se o governo de 
Sua Magestade não quer prestar atlencão as minhas refle- 



~raes, embora ellas sejam fundadas em factos innegaveis 
e no estudo aturado e consciencioso que tenho feito d'esta 
questão, milito irril)ortante para o fuhlro de Portugal? 

Estd conforme. Secrelaria d'estado dos riegocios estran- 
geiros, em 9 de junho d e  1 862. = Ernilio Achijies Mon- 
teverde. 

III.mO e ex."O sr. -Tendo communicado em devido 
tempo ao conde de  Lavradio, ministro de Sua Magestade 
em Londres, o conteudo náo só  do oficio que v. ex." me 
tlirigiii em data de 5 de junho ultimo, [nas de toda a ante- 
rior correspondericia relativa á e s ~ ~ o r t i i ~ i o  de  pretos do  
Angola para S. Tliorné, e /,em assini da riota do ministro 
de  Siia Magestade Britannica n'esta cbrte, de "1 de maio 
precedente, de que dei conhecimento a v. ex." em da ta de  
2 do dito mez de  junho, cumpre-me transmitlir a v. ex." 
a inclusa copia de um officio do referido conde, datado de  
16 do corrente, e em vista do seu coriteudo irou rogar ;i 
v. ex." se  sirva habilitar-me a responder a sir Arthur 
Charles llagenis com a brevidade que for possivel. 

Deus guarde a v. e ~ . ~  Secretaria d'estado dos negocios 
estrangeiros, cni 28 de  julho de 1862.-111.1n0 e e ~ . ~ O s r .  
ministro e secretario d'estado dos negocios da marinha e 
ultramar. = L!farquez de Loulb. 

Ill.mo e exSm0 sr.-No dia 10 do corrente tive uma con- 
ferencia com lord Hiissell, na qual me occupei da analyse 
,da nota que sir Artliur Magenis havia dirigido a v. ex." 
em 23 de  maio ultimo, procurando demonstrar a lord 
Riissell o nenhum fundamento das accusaçóes consigna- 
das n'acloelle documento. 

Provarido-lhe que ao governo de Siia Magestade ne- 
nhuma responsabilidade cabia do trafico feito no Zaire, 
aproveitei a occasiao para de novo prolestar contrã os im- 
pedimentos que o governo britannico tinha posto a que 
o governo dc Sua hlaaestade, apesar dos seus indisputa- 
veis direitos aquelle rio, o tornasse a occupar, e isto não 
só com notrrvel offensa dos direitos dc Portugal; i8&I 



tarribem para o acabamento do tiaafico ri'acjuelle impor- 
tante ponto da costa occi(lenta1. 

Defendi finalrnenie as auctoridades pnrtuguczas das 
infundadas c;iluriiriias dr sir Arthur Magenis. 

1,oi.d Hiissr~ll fiiqiu r l i l  r~pIi(:ar aos meus argumentos, 
limilarido-se a dizer-ri-ie qiie lhe parecia preferivel ilrtc, a 
resposta á nota íle hir Ai,ttiilr Magenis fosse feita ern Lis- 
boa. Respondi-llir qiio cii taniberri era da sua opiriijo, 
que comtiido o goveriio de  Sua Magestade podia acliar 
conveniente adoptar O es~)t:dient(~ airida ha pouco estabe- 
lecido por S. Oe maiidar responder em 1,isboa n rirna 
iiota qiie eu lhe tinha dirigido; mas como eu não desejava 
que se  podesse julgar que d'este procedimento se queria 
fazer uma questão pcs.;o,il, e o rliie eu sd desejava era o 
bom cxito de  negociayões que  considero importantes para 
os dois governos, eu me apressaria a corninunicar ao go- 
verno de  Sua Magestade os desejos de S. ex.", quasi certo 
de  que o governo de  Sua Magestade náo duvidaria satis- 
faze-10s. 

Quarido me despedi, tornei a dizer a lord Riissell o que 
muitas vezes lhe tenho dito: que era necessario que se  
regulassem com jiistica as nossas relações na Africa, tanto 
pelo que diz respeito ao tralico de  negros, como aos irite- 
resses commerciaes das duas nações. Lord Hiissell res- 
pondeu-me que se occiip:iva muito d'esta quest50, e que 
t l  clla tratariamos breveriicnte. 

Eu chamo tambern sobre ella a seria attençálo do go- 
verno de Siia Magest:ide, e se acaso elle não quer perder 
Africa, tomo a liberdade tle observar-lhe que é tempo e 
mais que tcmpo de resolver o que cumpre fazer. 

A vista do referido v. ex." me deteruiiriari o que deve- 
rei fazer, mas parem-me acertado não questionar sobre o 
logar da resposta, arinuindo aos desejos tle lord Kussell, 
não sendo por certo para evitar trabalhos riem desgostos 
que eu ouso enunciar esta opinião. 

Deus guarde a v. Londres, 16 de julho de  1869.- 
I1l.m'' e ex."'>r. marrjiiez de Loule= Conde de Lavradzo. 

I1l.mO e sr.-Recebi o oficio de  "L do mez pas- 
sado, cm que v. ex." me pede o habilite a responder á 
nota do ministro de  Sua hlagestade Britarinica n'esta cor- 



[c, de que v. ex." mc de11 conhrrirnerito etn oficio de "L 
de jiinho do aniio fintlo, licerca da euportaçáo de pretos 
tla [)i ovincia de Angola para n ilha de  S. Thoinú, chainan- 
do v. es." a minha attenyiio tarito pira o coriteiiilo do of- 
litSio d o  nosso ministro em Londres, que v.  ex." me remet- 
teu por copia em oficio de  28 de julho do dito anno, co- 
mo para a commiinicac5o feita a sir Richard Pakenliani 
por um dos antecessores tlt: v. e\." cm data de  i 6  de ja- 
rieiro de 185.5; e em resposla tenho a honra d e  declarar 
9 V. ex." o seguinte: 

I'clo que  respeita i citada nota que versa náo somente 
sobre o transporte de  pretos de  Angola para S. Thonié. 
mas tambem sobre o carrepmento de  escravos, que se 
dizia ter sido ef'fectuado no rio Zaire (ou Congo) em feve- 
reiro de 4862 a bordo do navio Snphia, ciimpre-me dizer 
a v .  es.", enquanto a primeira parte d'essa nota, quc ria 
portaria confidencial expedida ao governador geral da pro- 
vincia de Angola em 30 de maio de  iS62, e que remeiti 
a v. ex." por copia em officio de 5 de jiiriho (10 mesmo 
anrio, estão consigriadas as providericias que entendi de-  
ver dar sobre o transporte d e  pretos tle que se trata, eni- 
quanto a esse respeito se não estabelece o conveniente 
accordo com o governo de Sua Prlagestade Britannica, e 
que desde 28 de outubro do anno proximo findo, tem 
v. essa  em seu poder a copia de um oficio que n'essa data 
lhe remetti do governador geral da provincia de  Angola 
d e  16 de  julho aniecedente. respondendo a outra nota 
sobre o assumpto em qiiest3o (de que v. es." me deu co- 
nhecimento em officio de I de maio do mesmo anno), e 
cm ambos essps doclirnentos encontrari v. ex." assumpto 
para responder a primeira parte da nota do referido mi- 
nistro. Emquanto a segunila parte da mesma nota, só te- 
nho a dizer a \. ex." que no oficio do nosso mit~islro em 
I,ondres, sobre o qual v. ea." chama a minha attencáo, 
esta suficientemente demonstrado que ao governo portu- 
giiez r150 cabe responsabilidade alguma do trafico feito no 
Zaire emquanto esse rio não for (como j i  o devêra ter si- 
do) occapado por auctoridades portuguezas; sendo de  es- 
tranhar que o ministro de  Siia Magestade Britannica, que 
riao deve ignorar que o seu governo C: que tem estorvado 
essa occupayáo, repiseserite ao governo portugiiez contra 
L) trafico de escravatura effectuado em tal rio. 



Welativiimrntc ii comniunicação, a qiie v. ea." allude, 
feita a sii. Hii-hard Pakenliam em 46 de janeiio de  1855, 
e baseada [ia5 portarias dirigidas por este ministerio ao 
governador geral iriterino da provincia de  Angola em 27 
d e  dezembro de  1854, permitta v .  e\." que lhe diga que 
por essas portarins só foi desapprovado e prohibido o em- 
barque de escravos de  .41igola para S. Thome, ordenando- 
se  que para o futuro riso potlesse ser transportado mais 
tle iim colono, ao qiial só seria permittido levar comsigo 
ati: dez escravos. Essa prohibição porém referindo-se só 
tios escr8avos propriamente ditos, e sendo conforme As dis- 
posiçóes do tratado de 3 de julho de 18k-2, não pode ser  
adniitiida na questão actual, porque e inteiramente di- 
versa. 

Actualmente esta em vigor, como v. ex." sabe, o de- 
creto com força de lei de 14 de  dezembro de  1854, pelo 
qual foi regulado o rrgisto dos escravos, e fixada por uma 
vez a legitima accepçãa da palavra e condição de libertos: 
Esse decreto comprehenile entre outras as disposições 
sepuin tes : 

Todos os escravos existeiites nos dominios portuguezes 
do ultramai. ao tempo da piiblicaçáo d'este decreto serão 
registados den11.o de  trinta dias. 

Os que não tiverem sido apresentados e inscriptosn'esse 
registo, serão considerados como liberlos. 

Desde a pub1icac;áo d'este decreto todo o escravo per- 
tencente ao estado fica livre. 

Os escravos que depois da publicação d'este mesmo 
decreto forem importados por terra nos ditos dominios, 
serão tambem registados em iim livro especial, e ficam 
considerados na condiçáo de libertos, com a obrigaçáo 
porem de servirem os senhores por tempo de  dez arinos. 

É licita a venda do serviço l e s t e s  libertos por todo o 
tempo em que elles ficam obrigados a presta-lo, ou por 
uma parte qualquer d'esse tempo. 

O estado e o patrono e o tutor natural dos escravos, 
dos libertos e de  seus filhos. 

O exercicio d'esta tutela confiado em cada uma das 
provincias ultramarinas a uma junta denominada junta 
protectora dos escravos e libertos. 

Os contratos celebrados sobre serviços com os chefes 
oii individiios africanos, ficam especialmente sujeitos A 



fiscalisaçZo das jiintas protcctnrns: devendo as outras au- 
ctoridadt:~ vigiar lambem para que d'esses contratos se 
não abuse em contravcn~30 das leis que prohibem o tra- 
fico da escravatura. 

Em vista d'estas disposições e evidente que aos pretos 
libertos que venderem os setis servivos a individuos resi- 
dentes em S. Thome, não se pbde negar o transporte para 
aquella ilha, que indo elles acompanhados de documentos 
que comprovem a sua condi-ão de livres ou libertos, co- 
mo seja a carta de alforria ou passaporte, e uma guia (pelo 
que respeita aos segundos), com que se apreseiilerii a 
jonla protectora dos escravos e libertos em S. Thomé, vão 
para o seu destino com a devida legalidade; e que ricarido 
ali sujeilos A fiscalisação das referidas juntas, ao mesmo 
tempo que as outras auctoridades devem vigiar para que 
de taes transacções, feitas em conformidade das leis do 
paiz, se não abuse em contravençeo <is que prohibem o 
trafico da escravatura, não se p6de nem se deve julgar 

*por isso infringido o tratado de 3 de jlilho de 18k2, que 
allude s6mente aos escravos propriamente ditos. 

Finalmente, estas transacções são ideiiticas As que, se- 
gundo me consta, se praticam, com pequena differença 
de forma, entre os traballiadores prelos nas colonias ingle- 
zas, e mesmo entre os brancos em ditferentes pontos do 
globo, quando por um certo tempo empenham os seus 
serviços sob a garantia reciproca da lei; e náa se tendo 
jamais intromettido o governo portuguez em taes trans- 
acqóes effectuadas nas colonias inglezas, parece-me que 
lia direito a esperar que o governo de Sua Magestade Bri- 
tannica proceda igualmente, quando os pretos considera- 
dos subditos portiiguezes, munidos de dociimentos ofi. 
ciaes e protegidos pelas auctoridades, usam da liberdade 
que têem qiiaesquer outros subditos, de mudarem de re- 
sidencia para onde Ihes convier. 

Deus guarde a v. ex." Secretaria d'estado dos negocios 
da marinha e ultramar, em 27 de junho de 1863.- 
lll.mO e ex."O sr. ministro e secretario d'estado dos nego- 
cios estrangeiros. = Jose da Silva Mendes Leal. 

II1.mO e ex."" sr.-Tenho a honra de passar ás mãos de 
v. cx.:' a inclusa traduc-ão de lima nota que, em data de 



16 do corrente, me foi dirigida pelo miiiistro de  Siia Ma- 
gestnde Rrit:iniiica ri'esta córte, chamando a atteric2o do 
govei.no tle Siia Jlogc~statle contra a pratica de se permit- 
lir em 1,nand:l o transporte de negros para o ilha de 
S. Tliomé, a titulo rlc libertos, com passaporte da ;iuctori- 
dade local; rogando eu a v. e ~ . ~  se sirva tomar conheci- 
mento do conteudo da diia riota, e habilitar-me a respon- 
der-lhe com a brevidade que for possivel. 

Por esta occasião cumpre-me dizer a v. ex." que ao re- 
ferido ministro dei conhecimento em devido tempo dos 
oficios dv Y. ex." d e  2'i de fev('reir0, 7 de março e 2 8  de  
ouLu1)m cle 4862, e que Ilie ser5 communicada a iiltiina 
parte do oscio  de v. ex." de  27 d e  junho proximo pas- 
sado, se V. n'isso convier agora. 

Deus guarde a v. es." Secretaria d'estado dos negocios 
estrangeiros, cm 24 de outubro de  1863.-111.m0 e ex.'"' 
sr. ministro e secretario d'estado dos negocios da marinha 
e ultramar. = Dzlqzie dc Loulk. 

(Tradncyão). -Lisboa, 16 de outubro de 1863.-Sr. 
miriistro.-Tenho a honra de participar a v. ex." que re- 
tebi  instrucyóes do meii governo para chamar a seria at- 
ienç3o do govclrno de Sua Magesladc Fidelissima contra 
a pratica de consentir o embarqiie de negros em Loarida, 
ate ao riumero de dez cm cada navio, a titulo d e  libertos, 
munidos de passaportes das auctoridades provinciaes, 
para a ilha d e  S. Thomb, a qual, segundo informações re- 
cebidas do commissario de  Sua Magestade em Loanda, 
aioda continua, não obstanle as seguranças dadas por 
v. ex." no mez de setembro do anno passado a mr. Her- 
ries, então encarregado de Sua Magestade, de  que haviam 
sido adoptadas medidas eficazes para por termo a pratica 
que moliva esta queixa, e que qualquer acto de conniven- 
cia no trafico de  escravatura náo seria mais permittido. 

No decurso da correspondencia que riltimamente tem 
tido logar entre o commissario de Sua Magestade e o go- 
vernador geral de  Loanda sobre este assumpto, S. ex." 
admitte que, quando tomou conta do governo da provin- 
cia, lhe fora particularmrnte recommendada a mais rigo- 
rosa observancia das eutipulacõcs do tratado de  3 de  julho 



d e  18'1-2, conc;liiido crilre a Gran-Bretanha e Portiigal para 
a abolição do trafico da escravatura, assim como o exacto 
cumprimento do niesmo: nem mtlsmo mr. Wredcnberg, 
comniissario de Sua Magestade, infere que no animo de  
S. ex." actue qiialqoer indisposição em levar a efreito as 
irrçtrucções clo seu governo, nutrindo, pelo contrario, a 
convicç50 de  que obra de boa f k ;  aindaque não presume 
que as precauções que tem tomado altinjam o fim que elle 
se prop6e. 

Mr. Wredenberg julgou do seu dever chamar a atten- 
çáo de  S. ex." para o facto de haver o vapoib B. Antonia 
largado do porto de  Loaiida, em 12 de  abril ultimo, para 
S. Thome com denominados lilicrtos a bordo, e a escuna 
Paquete de Mossamedes, saida tambem em 13 d e  maio, 
levando dez a bordo; informando ao mesmo tempo a 
S. ex.", que o commandarite do navio de  Sua Magestade, 
Griflin, ao visitar a escuna Nini, encontrttra a bordo doze 
denominados libertos rnunidos de  passaportes do governo 
loca I. 

Em resposta 2s representações do governo de  Sua Ma- 
gestade, diz s. ex." que nunca concedêra passaportes para 
a ilha de  S. Thome a maior numero de  negros na condi- 
ção de  libertos, do que o permittido pelo tratado n a q u e  
respeita a escravos, e debaixo das circ~imstancias especi- 
ficadas no tratado, declarando sempre a sua condição de  
libertos nos passaportes, e dirigindo alem d'isso um 06- 
cio ao governador de  S. Thome, cliamarido a sua attençso 
para a sua condição de  homens livres. 

l'elo que respeita 4 escuna Nini, S. ex." informou o 
commissario de  Sua Magestade que concedêra passaportc? 
para a ilha de  S. l'liomé a um colono que n'ella levttrn 
dez libertos depois de  haver cumprido com as necessa- 
rias formalidacles legaes, e bem assim a outro passageiro 
europeu, e que lhe náo constava que mais alguma pessoa 
tivesse ido a bordo; mas que tendo-se-lhe encontrado doze 
negros, suppiinha que riem todos estariam munidos de 
passaportes, admittindo ao mesmo tempo que em algu- 
mas occasiões teriam ido doze pretos a bordo do mesmo 
navio para S. Thorne, dez na condic;io de libertos, acom- 
panhando algum colorio, e dois pretos livres, munidos de  
passaportes pedidos em circumstancias taes que não po- 
dessem ser denegados, vistoque de contrario muitas pes- 



sons nu paiz ficariam iriliibidas de  sair d'ctlt! nicrtimcntc. 
por causa da siia cor. 

Em conclus30, recebi insrriic~ões do governo Oe Sua 
Magestade para rogar a Y. ex." queira ter a boiidade de 
fazer corn que dêem as providencias necossarinb pnit:i rliie 
se levem a effeito as segiiraiiças tlatlns por v .  PX:' a mr. 
Herries, a que acima iiie refiro, a fim de que a pratica 
que d i  motivo a esta quei\a ri80 possa, debaixo de  qual- 
quer pretexto, ser permitlida. 

Aproveito esta oçcasiáo para renovar a r. a segu- 
rança da minha mais alta consideray3o.--A S. H." du-  
que de  Loulé.=Arthur C. illaqenis. 

Ill.mO e ~ X . ~ O  sr.-Acabo de  recebor o oficio dc  v. ex.", 
d e  24 de outubro ultimo, acompanhando a traduc$ão tle 
uma nota em que o ministro de Sua Magestade Rritanni- 
ca, n'esta corte, chama a attençao do governo iIc Sua Ma- 
gestade Fidelissima, contra a pratica de se perniiltir em 
1,oanda o transporte de  negros para S. Thomk, a tiluto de 
libertos, com passaporte da auctoridade local ; pedindo- 
me v. rs." que o habilite a responder com a possivel bre- 
vidade a esta nota, e declarando-me t ~ r  ja dado conheci- 
mento ao mesmo ministro dos meus olricios de 24  de fc- 
vereiro, 7 de  março e 28 de outuhro de 181i2, duvidando 
porém dar-lhe igual conhecimerito da ultima parte do 
ineu oficio de 27 de junho do corrente anno. emqiianto 
rião souber que eu convenho n'isso agora. 

Em resposta tenho a honra de  declarar a v. e ~ . ~  que 
não acho inconveniente em que seja communicado ao mi- 
nistro de Sua Magestade Britannica tudo o que expuz so. 
bre o assiimpto em rliiestdo no citutlo meu otticio de  27 de  
junlio. 

Pelo que diz respeito i nota qiip Y.  P X . ~  acahn de  me 
enviar, vejo que o refesitlo ministro se funda nas segu- 
rangas dadas por v .  PX.", tio mez  de setembro do nnno 
passado, a mr. Herries de que haviam sido ndoptadas 
medidas eficazes para pôr termo a pratica que moliva 
~ s t a  qlreixa, o que yzinlq~rer acto de connioencza no tra- 
fico da escrncalura não seria mais perrnittido. 

Ignoro rliiaes os termos de qiie v. ex." se serviu para 



dar essas seguranças ao ministro inglez, mr. Herries; 
]nas se  forain os mesmos em que está concebida a porta- 
ria c.onfiilericia1, e\prditla aogovernador geral de Arigolii 
eiii 30 de maio dc  1863, e de que dei ~ornmunica~ão a 
v. c.\." crn ofíicio de  Ci de junho seguinte, perrnitta v. cx.:' 
oliser,\ar-lhe, que por aquella portaria se  1120 inandoii 
ptjr termo,  mas sómente lirnztar ao modo mais estricta- 
Irieriie legal a concessáo de  transporte de pretos libertos 
de  Arigola para S. Tbome; e que a prohibi~ão absoliita 
só podia applicar se  a qualquer acto de  connivencia no 
tra'ico tla escr;i\atura.' Nem no que respeita aos 1iI)erios 
se  podiaria fazer uma prohibiç2o absoluta, ja porque nau 
esláo iio c:iso dos escrakos, a que se refere o tratado de 
:1 de jiillio de 1Hi2, já porque náo estando n'este caso, 
nerri o goverrio I~ortugiiez pbde prohibir o seu transporte 
yiiando devidamente legalisado, nem se  sabe com qiie 
fiindamento o governo inglez exige uma prnhibição qiie, 
serri pi,oveito rle ninguem arruinaria a coloni;~ e as cultu- 
ras tle S. Thome, tirando-lhes os bracos livres, que as 
leis tlo p i i i~  e o referido ti.atailo Ihes náo tiram. 

Iiecorninendou-se ao governador da provincia que to- 
masse as medidas mais severas e as oecessarias disposi- 
ções p:ira rjiie os pretos que saíssem para S. Thome fos- 
sem acompaiihados dos documentos compro\ ativos da sua 
condi~ao de livres ou de libertos, isto e, a carta de alfor- 
ria pelo que respeila aos primeiros, o passaporte e com- 
petente guia pelo que respeita aos segundos; ilocumentos 
com os quaes se apresentassem á junla protectora dos es- 
cravos e libertos em S. Thome, a lim de  poder ella ezer- 
cer a respeito d'elles a sua salutar vigilancia. 

Corno se \ ê, uma cousa i: transporte de libertos legalisa- 
do, oiiti a o transporte de escravos. Importa náo confundir. 
Reprirriindo energicamente o trafico, como póde provar. 
por iriuitos factos, o governo distinguiu o que devia dis- 
tinguir. .\te aqui foi o governo como fiel observador do 
tratado referido; passar a impedir totalmente o gr:ingeio 
d'aqiiclle rico solo seria, sem ritsão nem juslifica(Zo, ab- 
dicar os fCjros de  nação independente, trahindo por mera 
condesc.c~ndencia os ititeresses e as leis do paiz. 

Como ctiiisia da propria nota do ministro de  Siia Ma- 
q o ~ t ; i t l o  Britannica, o governador geral de  Angola tein 
i ~ ~ ~ i i n i i r l o  a coricess3o de  passapoites para S. Tlionib, 



dando-os s6mente a dez pretos para sercm tiSansportados 
em cada navio, numero igiial na condir«o d~ liberlos, ao 
qiie pelo tratado 6 permittido pelo mesrno motlo transpor- 
tar na condirão ~ P ~ > ~ c ) . I I ? ' o s .  Corn tal restricc,%o, adoptada 
unicamente por deftirericin e emquanto se náo regiila com 
o governo de Sua Magoslade nritannica este irriportarite 
ponto, enteritlo que est3o cumpridas ainda alcrri tlo cslricbto 
dcvcr, e ;itt; onde pdde ii. a mais larga complacericia, as 
disposicóes da mencioriacla portaria cle 30 de  maio de  
1863, sem de nenhum modo dirimir o direito que tem 
o governo portiiguez do pcrmittii5 crn qiialquer numero 
o trarisl)tii'tt: rle 1)retns livi3es ou libertos de  Angola para 
S. Thoriio, caoino expuz a v. ex." no meu citado oficio de  
"L de juriho ultimo, ponto essencial rio qual inteiramente 
rne reporto as consideraqóes esaradas n'esse oficio. 

Nada portanto posso adiantar sobre tal assumpto, senão 
que me parece ern extrcmo convenierite antes d e  tudo 
averiguar: cm que disposic3o interriaçional se  funda a 
objec[áo ao transporte (11: quaesrjuer pretos libertos d e  
iima para oiitra possess5o portiigueza; onde, quando e 
por tlue niotlo se estaluiii que nem podesse ser conscri- 
tido com prctos liberios o mesrno que rio tratado 6 nu- 
ctorisado com pretos escravos. 

Para rnim terilio que estas consitleiações preliminares 
sáo essericiaes, e que sem ellas previamente e deridarriente 
pondei.atlas se não podrr:i d:ir um passo na,qiiestáo. 

Periso igiialrncnte que e da maior urgencia tliligenciar 
iim accortio rasoavel com o governo dc Sua 5in:rstadc 
Rriiaririica, toniando-se qualqiier deli!riti\ ;i rt~soliic;ío fiiri- 

datln, tarito na observaricia le:il o mutila tlo tratado, corno 
no iiilercsse e direito tlt: Portii;;il reconliocitlo por nacio 
in~lc~)eritlrnte, resolu~3o cliic t I t l  ~ini;i vcz tci-miiie tinia i i i-  
sistt~rit~i;~ pouco explicavel, ao passo (lu(? as riossah numero- 
sas r eclarnafões de  graves, repetitl;is e irisolilas \ ioleiicias 
praticadas n'uma e ri'oiitra Africa coritra o conimcrcio e 
teri.itorio portiiguez, pendem na maior parte insolutas 
coni serio damno dos nossos iriteresses c náo menos da 
nossa dignidade. 

Coricliiii,ei, reflectirido ainda qiie, perante os moder- 
nos priricaipios, o grangcio das riaturaes riquezas mais 
uma rliiest,'io de  interessta geral 110s povos, tlo rliie do in- 
tri3cs>t: pi1t.iiliar dc c.ntl;i 1 )ovo :  e por consi:cluericin clue 



iniquamente, em nome d'esse commum iiiteresse, se  at- 
tribiiiria á iriciiria de um povo a falta de grangeio que 
proviesse do meticiilosos pretextos e infundados obstacu- 
10s. Do accordo que solicito nos termos que exponho, de- 
pende toda a exploração e civilisa@o do nosso territorio 
colonial africano; e a questão suprema d'elle, e a cloes- 
tão do trabalho. 

Temos pago com os mais ciistosos sacrificios, ate com 
as aâon tas  de  que ainda lia poiico fomos victimas ahan- 
donadas, o nosso respeito e lealdade ao tratado de  18'1-8. 
É prcciso, è iridispcnsavel qiie esse tratado se náo torne 
um instrumento de  intoleravel compressão a todos os nos- 
sos desenvolvimentos; e preciso, B indisperisavel regular 
a colonisação livre de modo que nos seja licito, como as 
niais nações, obter b r a ~ o s  onde a natural riqueza os es- 
teja pedindo. Se  estas justas representaqóes não são nt- 
tendidas, se  as vexações coiitinuam, cxprimirido-me com 
a liberdade e franqueza que inspira o amor da patria e rl;i 
justiça, enterido que devemos resumir a longa Iiistoria dos 
nossos aggravos e ~riartyrio, e documeritando-a com a lar- 
gueza e evidenc.ia com que o podemos fazer, apresenta-la 
resolutamente a opinião (Ia Europa. A opiniáo vale tioje 
mais que as armas. Ella avaliara e decidira de  que lado 
esta a rasão; e a propria Iriglaterra, e o seu esclarecido 
governo, r ~ l e n d o  essas paginas negras, muitas vezes cer- 
tamente se indignari de  muitos actos praticados com ma- 
nifcsto abuso do seu grande e glorioso nome. 

Deiis grlarcle a r. ex." Secretaria d'estado dos negocios 
da marinha e ultramar, em 10 de norenibro de  ,18G3.- 
lll.n'O e es."O Sr. ministro e secretario d'estado dos ne- 
gocio~ estrangeiros. = José h Silca Mendes Leal. 

N .  R. C) documento n . O  53 contém a legislação relativa 
a e.scrai.os e libertos, e u m  exemplar do ajlistc? que os 
subditos francezes fazem com os pretos na costa de A frzcn 
sob a protecção e fiscalis~cáu do seu gocwno, a de 
supprir as  suas colonias de trabalhadores. 

A rqnrodrtcção d'escas p e e s  é não so de utilidade ge- 
ra l ,  por não ser facil obter, e mudo menos reunida, todu 
n legislacão sobre o assztmplo, mas  é indispensavel, para 
que possu srr benn nc«liada n discllssdo contidn nos (10- 
ctinwnlos n . O S  I7 P 68. 



Pela conf~.onlafüo dos decrelos e i'egzilo?rzen~o de 25 
rle ozitubro de 1853 e 4 'c (10 tlczcn1h1-o ( J P  i89i cont o con- 
trccto rnserto 120 finl tlo doctiinento ?i." 53,  poderti qtral- 
qtierpessoa, ainriaqli~ não zenlza conhec.in~cnto rle Aft'ico 
c dos africanos, acnli~cr qual dos dois ~!jsielnns c: trrn~s 
liberal e hlrinnnitario, sc o da Illlela pare os libprlos, 
garot2titln r /isculisaíl(t j-,c10 gorerno, se a condicüo dc 
trab~llaa~lorss em corztcr c 'mente  iSona sllzcs anzos, serztio 
nqu~ l l e s  obrigados a trabalhnr riizte e seis ifirrs elfcc'til-ns 
e completos para cencer tiin rnotlico salario, do qlrnl lltes 

descontatlo mensalmente o pl-eco da sria l lb~rdadr ,  I ~ P -  

cendo tralur-sc a SZKG ciutn nos e17 ftrm idades contrnlti- 
/Itrs por focto Pstranho nos S P I I S  trnbulltos c occrcp~!.a(~s. 

O s!l . f te~)~u scyitido nus co lo~~ ias  inqleras com os prelo< 
apr.csu~los, I J I I  corrt os ujrr.çtatloa, nGo aprrsenta, segundo 
conslír, rrirll~or~a coniiir6es, cnnio tnrrrhr~ti sp iI~j-)rrIro~/lu 
tlo 911~ /ic'/i P r / r ~ ~ r d o  (1 j-j~rq. 277. 
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coarn DO rinnirr, FonnEcioo s coscenros PELO insE\ir, i 

Jullio Agosto Setembro 

I BnlalbZo de caiadnrcs n."? ......... -8- -h- -6- i Jnnia da  fazenda publica.. ......... -4- -h- -6- 
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Fevrreiro 
-.--- 

-8- 
-6- 
-!;- 

-.\- , 
-6- 
-6- 
-6- 

-,$- 
h -  
-& 

tGqjRi2 
5ir$;00 
-6- 
-6- 

6-84980 
-6- 
-6- 
-8- 

9936445 
254000 

-75- 
-6- 
-4- 
46000 

413$5W 
43ZA1W10 

1.909R057 

Maio 

33cy(i(H) 
168500 
-8- 
-I- 
-6- 
-6- 
-h- 
-i$- 
-#- 
-I- 
-$- 
-#- 
-8- 

45$500 
-4- 
-I- 
-#- 
-6- 

354000 
-#- 

25&000 
6GS-n:; 
-4- 

2959íN 
63#G00 

3:63587lX) 
3$9b5SJ 

4:270b590 

I L  - 
)5:osto tle 48GL = iinto~rio Ignacio ttn Silzlct, contitdos. 

Março 

-h- 
-i$- 

706600 
57fiNHJ 
18~)OOW 
-6- 
-#- 
-h- 

27,jGlN 
-h- 
-6- 

51h000 
-6- 

43&288 
-6- 

4hb2Oü 
-8- 
-&- 
-8- 
-& 

258000 
-C 
-4- 

506000 
-4- 

257qj6?7 
486200 

G75,$915 

Juiilio 

-h-- 

-#- 
-4- 
-i$- 
-5- 
-I- 
-$- 
-I- 
-#- 

33842:; 
-6- 
-8- 
-6- 
-4- 
-6- 
-6- 

24SW080 
-& 
-4- 

286500 
5454510 
25(dU00 

- 5 -  
-4- 
A#O(X) 

íi8~5íK) 
í i ~ ~ ~ l ~ 8 0 0  
i:iL$$950 

1:730,)675 

Si 

3 
4 

I 

C 

i: 
i1 
5 
2: 

1:8 
! 

21 
8 

4:2! 
31 
41 

4' 
6' 

5 2  
4:s. 

17% - 



nFII(I\sIII\I \ O  IJ\ I I I ~ I I I ~  D I  J I \ I \  UI FIZE\II\ DI PRO\I\CII DK ALGOLI 
RELITIiA AO (OFKE 6En\L Ell 11 DE DEZEHBRO DE 4864 

N. B. Os vencimentos nos cmprgados civis, ecclesiasticos, justiça e milihres, 
pasos alo nnvemùro do 4861 

Liquidaçaes liquidad.is (Ir jullio a dczernbro dc 4861, pagas. Tilnlos de compras 
eiTenuadas pclo comprador, pagos a le  dezeniliro dc 1861. 

Provenicnci3 da divida 

Ao cofrc dosorphaos, letras com o juro 
de 5 por cento, d e  junho de 1860, a 
14 annos, nào entrando o juro. ..... 

Juro .............................. 
Ao coice da  junta protcchra.. ....... 
Juros de  1857 a 4860, e de 1861.. .... 
Ao corro da fazenda dos defuntos e an- 

sentes, pertencente ao casal de  JosB 
Vieira de Matos .................. 

Aos apresadores dc diversas presas.. . 
socirclade :inyolcnso .............. 

Liqiiiilaiíics, corn praso e sem elle, de  
genai.», riilrn~los para supprirnento 
do al i i~~~.i :~rif~i iIo. .  ................ 

Liquidaçùcs siibdivididas pa ra  serem 
encontradas nos direitos dc albndopa 

Tilulos por compras enèctiiadas pclo 
comprador ....................... 

(;oiitadoi,ia ~ c r i i l  da junta tl ; i  í':izaiid;i p i i b l i c a  em Loari- 
d o ,  ciri 28 de jaiieiiu tle iHfi2. - i l ~ l l o n i r i  Iyltacio (lu Sil- 
rn, contador. 

- 

27:240$961 
Ib.iaG52 

10;000#O(K) 
2.5008000 

12:000&000 
5:267&267 
2:138#24L 

4G:Gi8ti08 

14:7841jO'iG 

30:562~928 

ib1:503W33fL 

I'ago do 9 
deahrii a l i  
dodezenil)ro 

de 1861 
- 

Réis fracos 

-- 

2:1.13000 
481fiGtiS 

-8- 
-#- 

-a- 
523bXG7 

- -  

?$:G93;>1HC 

14:584$016 

41:052#463 

53:415()266 

Divida 
vin 31 de 
dszimhro 

dc 4861 
L 

RQis fracos 

25:$40#9G7 
-8- 

10:000#WO 
2:5lMJ,gOMI 

i-?:OOObotX, 
4:7/r3#400 
2:428$244 

'?>.08&$013 

-4- 

3:690#4G5 -- 
,88::!88#088 



O documciito seguinte refere.se ao ultirno periodo da 
pag. 68. A divida dos empregados e officiaes no districto 
dc  Mossamedes fica portanto, com relaçao ao fim do anno 
de 1861, reduzida a 3:000#000 rkis approsimadamcnte, 
descontatido d'esta conta o mez de janeiro de ,i8GY, ali in- 
cluido. A data do ultimo pagamento para cada individuo U 
designada pcla iiota I'g.. 



;H;O 

RELI~IO DOS ATRASOS 

1'0810s ou empregos 

l ' r i ie~i tecnronr l ,~ourrna~lor  ......... 
Escrivfio da dcleg;iuáo.. ............. 
Escript~irnriodadeleg:i~So .......... 
I)rinittiro ;tiiinnucnse tla tlcliy:tç;io. . . . . -  
S~gliiido :iiiiaiiucnse da d ~ ~ l r g n ~ d o .  .... 
I'aroc,lio tli: Jlossarnedes ............. 
1)aroclio da Huilla .................- 
Adiiiiiiistrndor da :ilfanilegn.. ........ 
.Escrir fio tla nlfaiidega . . . . . . . . . . . . . .- 
,Thesoiireiro c ~rrificador tla alfandega. 
Arnanueiisc da secretaria, Passos ..... 
Arnanuriise tla secretaria, I'rnyce ...... 
Cirurgifio (Ir 2 . ~  classe.. ............. 
I)liniiii:~c~~i~tii.o t 1 ; ~  rill:~.. ............ 
P:ini.iii:ici~iilir.ot!;iIliiilla ............ 
Maj«i,Coiliiilin .................... 
Majoi .gr ;~~I~~i t lo ,S i l \ - :~  .............. 
C:tpit:ío,A!iiieida .................. 
Capitfio, 1)irrs. ..................... 
Tonriitc.I)in!ieiro .................. 
Tciicniite,Silva ..................... 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .-  

..................... 
Albrcs, Fiarico.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . - -  
Alferes, Pinto.. ...................- 
Alfcrrs, Paiva ...................... 
i\lforcs,Giicrra .................... 
Allei.es,Anrlratl~ ................... 
hlli'rrs, Pirneniel ...................- 
Cai t5odo  orlo ...................- 
~ u I - ~ e i r g a l  ..................... 
l>ioft~ssni. r l i  instruc~;ii~ . . . . . . . . . . . . . -  

................. Mestr:ircgia,l~ircs 

Mestr:~ regi:i, Wrj-er.. .............. 

- 

Contadoria ila dclcgacai~ da  juiila da fazenda publica ein Mossa 
~ I I ~ ~ c ~ u I * .  

eu Q ~ E  se rcnlr os Eurritcnws PI IILILOS, , 

4Rcji 

.- 

- 

- 

- 
- 
- 

_ 
- 

Pg. - 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 

- 
1 

- 

- 
- 

- 
- 
- 

. 
- - - - - - -  

- 
- 

- - - - - - -  
- 
- 
- 
- 

- 

- 
. 

- - - v - -  

- 
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! - , I ' $  
- 

- 1 5 
I 

- Pg. 

- 

- 
- 
- 

Pg. . 
- - - -  
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- 
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. .  . 

- . -  

_ 
- 
- 
- 
. 
- 
- 
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- 
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- 
Pg. . 
- 
- 
- 
- 
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. 

- 
- 

- 
- 
- 
- 

_ - 
. . . -  
. 
- 
- 
- 
- 
- 

Pg. 

- 
- 
- - -  
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Pg. - 
- -  
- 
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- 
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- 
- 
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Pg. 
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- -  
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- - -  
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Pg. - 
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- 
1)g. 
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- 
l'g. 
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Pg. 
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- 

I'g. - 
Pg. - 
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Pg. - 
1)s. 
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IAHES UCE I'kRCEULW S E I S  

ss, I8 de fcverciro de 1863. -1~rnncisro Josc! tle .4lmeido, escrivã 

\ 'ESCIUE\TOS I'ELO COFRE D'ESTB DISTItICTO 

Imporlancia 
total d~ di,ida 

S;;;j$ JW 
8:1;5336 
6(i$664 
400000 
405oíK) 

1468665 
:1978(183 
88j88P 

3 44.34 
+>- ---c 
- 1 3 / / L  

i%% - 

,g 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 

1 
- 

I'g. 
1'6. 
pg. 
l>g. 

Pg. - 
- 

- 

Observayües 

Siiicidou-se rio 1.0 de fc~ciciro de 1869. 

- - - - -  
pg. - - - - 
- - - - v  

- - - - -  
- 1'6' - - - 

- 2  
2 * M E  

- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 

Pg. 

- 

$ I i j j g g ; z  

7 4 d ~ ' J ~ \  Poi dcinittitlo por p»rl;ii~i;~ tl'c~sit~ govcr- 
I no i1.O 129 de I6 de ~ic~~eii i l )rc~.  

&h3662 \ Foi noiiieatln por portaria d'cste governo 

- 

i 

- 
- - - - 
- - 
- 

- 463000 
935331 

1226341 
2085760 
i 20,5006 
906titih 

15ti3307 
I91 3tXj2 
122,738 
1093400 
336998 

1236390 
8Gdíi58 
!)8:j?99 

1185601 
7:1$3:10 

1056638 
i i 7 504:; 
B83036 

81 21 $662 $998 

--A-- 

- 
- 
- 
- 
- 

- A - - -  

- A , - -  

- 
Pg. - 

- - - - -  
- - - - -  

Pg. - - - - -  
- - - - -  

! n .O  130 tln inesnia data. 

- 

- - - - -  
- - - - -  
- v - - -  

- - - - -  
- 

- 
- - - - -  i 

- _ - _ _  
- - - - -  

-,01 Foi exorierada por portariu n.O 119 de 
"" I 31 de maio de 4861. 
68666 

3:670,$738 

- 

1 I 
Começou a leccionar ern jiirieiro de 1869. 

- 

- I 



dcs, 18 de fevereiro de 18G9.=Frn1:ciseo JOSP de .4lr)toi~in, essi.i\ 
Vidc J u'i.).i I .li, a p . ~ <  3b3 

:!til - 
I l K E S  UCE I'ERCEBLW SECS TEXCIYE!ITQS I'ELO COFRE D'ESTE DISTHICTO 

-- -- 

Oùservayúes 

Siiicitlou-sc iio 1.0 do fe~~ereiro de 18GZ 

r 
ta2 - 

Imporlaneia 

Pg. 
pg. 
I>& 
I'g. 

1)g. 
- 
- 

- 

! 

- - - 
e 

- - - 

- 
- 
- 
- 

- 
- 

Pg. 

--h-- 

- - - - -  
- 
- 
- 

- - - - -  
- - - - -  

- 
pg. - 

- - 

_ A - - -  

- - - - -  
Pg. - - - - -  

- - - - -  
- - - - -  

I J ~ .  

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 

903(itib 
l5tiJ307 
1!)1$6GY 
122$738 
109.3200 
:13&998 

í'23G390 
8(iJ(i:j8 
!)88'2'3!) 

1183601 
7:1$3310 

i025638 
1178'345 
483036 
81 56362 
91$998 
1 8 6 1 ~ e x o ~ r a  por !)wt;u,ia 11.0 119 c 

tle maio de 1861. 

55t5&:;m 
83153336 
6[i$BfiS 
40 $000 
BO$O(K) 

126&663 
3?7$!183 
883888 
39332 

273777 

- 

- 

68666 
3:670$738 

- - - - -  
- 1)g. - - - 

- - - -  

Começou a leccionar em janeiro de 186 

72g690!1"~i deiiiitliilo por poiiai,i;~ tl'cstc govc, 
( no II: 120 de 16 de iio\.ciiil,ro. 

4EBG62\F~i no~~~eado  por ~~o~t;ii . ia d'estc goverr 

- 
- - - - -  
- - - - -  

I -  

I - 
! 1 1 -  

- 

6 '1 5000 
!I:] d:l:ll 

12'26341 
208a760 
12OGOü6 

( r ~ . ~ ~  i;10 da I I I~>SI I I : I  data. 

- 

- 

- 
_ 

- 

- 
I - _ _ - _  
I - _ _ - _  

- 
- - - - -  

1 _ 

I - - - - -  

- 

Pg. 
- 

_ 

- 

- 

- 
_ 



N." 52 
DEMOSSTRA~AO DA DIVIDA ASTICA DA J í l T A  DA FAZE1D.I DA P R O T I B C I  DE A 3 6 0 1 1  

R i l l i T I F A  A0 COPiíE GERAL DE 4 DE J 4 1 E l i l O  A 17 DE SETEHBnO DE 1862 

Acliam-se pagas aos proprios diversas liquidações na imporlancia de . . S:W8#8Ni 
Idem liliilos de compras ........................................ 3:376&)45 

N. B. Existem no cofre da rx~cnda dos defuntos e ausentes, lendo-se recebido 
por enconlro do arrernalação, etc. 

I 

I 
Provrniencia da dividi 

Ao cofre dos orpli8oa, letras com o juro 
de 5 por cento.. .................. 

Juros ............................. 
Ao cofre da junta protectora.. ........ 
Juro de 1837 a 1660, e de 1861 ....... 
Ao cofre da fazenda dos defuntos e au- 

seotes ........................... 
Aos apresadores de diversas presas ... 
d sociedade angolense.. ............. 
Liquidações, com praso e sem elle, de 

generos entrados no almoxariíado . . 
Titulos por compras e[lectuadas pelo 

comprador ....................... 

L 

Contatloria geral da junta da fazenda publica em L o a r i -  

da, erii 1 7 de setembro de 1862. = Antonio Ignacio da 
Silucr, coritador. 

p d e  i 
e janeiro 
a 17 d e  

selembro 
de 1803 

R ó i s ~ a c o s  --- 

1:930#000 
435fiG43 

-8- 
-4- 

-6- 
17ib788 

-4- 

G:70?/700 

1:37bpW3 --- 
40:436fi106 

em i 
de janeiro 

d e  - 
lracos 

2;:2608067 
2331/623 

10:WübOüO 
2:90Jb(XK) 

13:000#M10 
&:743(1400 
$:i28fiZ$b 

42.083:5.012 

9:690$iGS 

88:@3b713 

Divida 
eni 47 de 
setemhro 
de 1862 - 

ROis fracos 

e3:%90#9G7 
4- 

10:000&000 
si:&M#000 

4 P W 1 ) F  
135714612 
P:1$86%5 

15:38%#313 

8:316#374 

78:489#507 



Contadoria gci.;il tl;i jiintn da fiizentla ~)riblicn cm Loaiida, 
17 dc setcmt~ro de i862.=A1rto1zio lgnctcio da Silva., 
coniiitlnr. 

i 

* 

N.R.  Jkvem-se os prets da se~guiids uinzena de julho em 

iiiilitarcs tlo iiiez de 'ullio erii diante. 
4 diante, orderindos aos en~pregados civis, ecc esiasticos, de justiça e 

Eiiiiliiniiio a divida de I>iiguella, Mossamedes e Arnbh, solici- 
tou-se d'aqucllíbs clidricto\ ;i:, iespectivas contas. 

Li iiidnyUes ítc forri~~ciriieiito 111 .  r,iriie 110. Inczíts 31. nirio a agosto ........................ 
Itlcm dc coral, a prasos, que se háo de yencer ern 

cm novembro I: dezembro ................. 
Idem de polvora, n prasos, c~ucl si: li20 dc vencer 

em feiereiro dc 1863.. .............'...... 
Idem ;i agencia da cornpanhi;~ liiii5o Mercantil 

de fretes e passagens. .................... 

Dinheiro existente no cofre geral 
n'este dia.. ................... 3:G77&014 ................... Uma letra de. 2:25OW000 

3:813$913 

3:746$673 

2:239$338 

i8 4666 
!):880$J89 

$:927$014 



I1EI.\TORIO 

Scrilioi.n : -.i civilisaf;io da Afi-icn tem sido ii'estes til- 
tinios tcriipos o pensamento cliierido dos sabios e dos phi- 
Iiinlliropos, c náo nierios o dcsvclado cuidado dos principaes 
governos, qiie no antigo e iio novo continente marcliam a 
testa tlo progresso, e promorein o melhoratnentn da es- 
pecie liuniaria; emquarito IJoi.tagal, que diirante seculos 
Iiavia traballiado n'esla grande obra, hoje em veL de  a 
proniover, Ilie pí3e ol~slaculos. 

O primrliro tiliilo qiie os nossos grandes reis, augustos 
av6s 11eVossa Magestade, acrescentai-arn ao de Hei de  Por- 
tugal, foi o de ((iilern mar em Africa, e o de senhores de 
Guinb .  Empunhadns pelas rnsos de nossos riavegadores, 
dirigidas pela a1r1:vida sciencia de  nossos astronomos, as 
cliiinas portugue~as d'esta extremidade da Europa sairam 
para coriiliiistar e civilisar, primeiro foram mostrar-se nos 
mares de C ~ i l t i ~ ,  logo passado o tremendo cabo Bojddor, 
riio tardaram a gariliar as ferteis regióes qiie rega o Se- 
[legal, o Gambia e o Laire; tl'ontle, descendo e dobrando 
o cabo Tormentorio, passaram a descobrir a cosla oriental 
(13 immcnsa periirisula africana, em cujo litoral fundaram 
feitorias, corislriiir~rim fnrtes e conqiiistaram povos. 

'Sobre uarios fcitcjs de  .4frica, corno em tanros outros, 
os portuguezes t6cm sido caliiinniados por historiadores 
modernos que rcpresentarani nossos guerreiros e nave- 
gaclorcs traficando com a esuada na mão dos haveres e 
das vidiis tl:is nnqões dcscobertaç. E todavia, não lia um 
sti doi'umenlo cm toda a primeira epocha de  nossos des- 
cohrimcritos qiie náo prove que o principal e quasi unico 
intuito d o  governo portuguez era a civilisaçáo dos [)ovos 
pelo meio do Evangelho. O commercio foi secundario, 
postoque meio civilisador lambem; e a domina(.áo foi tinia 
riecessitlacle conseculiva, náo um ol)jecto. 

Os erros de  doutrina religiosa, e o vicio das medidas 
polilicas eram do seculo, 1120 dos bomens. 

A Iridia primeiro, depois o Brnzil fez-nos deixar a 
Africn, nosso mais natural campo tle traballios. Alas a co- 
loriisriqfio do Ilrazil, c a exploracio ilc w i c  riiiiins. I. I~cm 



depressa o interesse tle todas a s  ouirns potencias qiit! 
houveram o seti quiiilião da America, foram os rnaiores 
iiiimigos da civilisaç3o da Africa, que n6s s6s e com tanto 
sacrificio de vida c fazciidas liaviamos começado. 

O infame trafico dos ncpros ceilarnente uma riodoa 
indclevel na Iiistoi ia das nacóes modernas; mas ri50 foinos 
nós os principaes, riem os unicos, npin os peiorcs ix'hns. 
Ciimplices, que depois lios arguiram tanto. pecscaram riinis 
e mais feiamente. Emendar pois o mal feih,  irnpctlir qiic 
mais se náo faca, C dever da Iionra porlugueza, e b do in- 
teresse da corda tle Vossa Magcstadc, porijue os domirlios 
quc possiiimos n'acjiiella parte do mundn são ainda os mais 
Iastos, importantes c valiosos que nenhuma nação eiiropra 
possue na Africa austral. 

[>ara os a\.aliarmos não devemos só corisidcrar o qiie 
actii:ilmeiite sáo, mas n de que s5o susceptivcis. O estado 
em que sc aclinm O deviilo 1150 sO ao rriau governo que 
tem tido a metropolc, nias a eslc ler prestatlo a sua atien- 
c50 qilasi csclusivameiitc ao I3razil. 

Os naiuraes dn Africa foram api~i~ioiiatlos, e transpnr- 
tados alem do atlanlico, para toiariarem rico iim immeiiso 
pniz, crijos Iiabitantcs se recusaram a cirilisaçáti. L h e  
n'uina memoria antiga que houvr tempo em que ria illia 
de  S. Tliomi: existiram dezescte crigentios cic assucar, qiic 
o governo de I'ortugal mantlori dcstriiir para n5o prejii- 
dicarem a cultiira da cnnria que ii'aquclle icinpo promovia 
no Brazil! 

Em riossas provincias africaiias exislcm ric;is niiiias cfc 
oiro, cobre, ferro e pedras precios;is; ali pndcnios ciillivar 
tudo quanto se culliva na ;\incr ican ; possuimos terras da 
rnnior fertilidiidc nas illias de Cal)o Verilr, em Guirii:, An- 
gola c Moçambicl iic; graiitles rins rin\*eg;ivcis fcrtilisam 
algrimas das nossas pi-o~iricias, e facilitam o seu cnmmer- 
cio; n'aquelles vastos tcri*ilori~~s pnileremos cultivar ein 
gr,intle a canna tlo ass~irar, o arroi, anil, algndáo, cafe e 
racaii: ii'irrria p a l a \ i ~ ~ ,  todos o> gPiit3rris c~li:iinados colo- 
niaes, e totlas 3s pl;i~it;~s tlns 3loliicas e tlc Ccyláo, qac  
produzem as cs~ecia i  i;]> cn? tal abun~lancia, que náo sú- 
mente bastem ao consumo de Portugal, mas que possam 
ser esporiados cm milito grandes quaritidades para os 
oitti.os mercados da  Europa e por mennrcs prelos qiie os 
da America, vistuqiie o cultivadoi- afibicano ri30 se r i  ctbri- 



deprcssn o interesse tle todas as outras potenci;is qilo 
houveram o seu qriirilião da America, foram os maiores 
inimigos da cirilisaçáo da hfrica, que nós sós e com tarito 
sacrificio de vicia e fazendas haviarnos começado. 

O infame trafico dos negros i. cei~tamente uma nodoa 
indclevel na Iiistoria das naqócs modernas; mas rifio foinos 
nOs os principaes, nein os unicos, nein os peiores réus. 
Ciimplices, quc depois nos arguiram tanto, peccaram mais 
e mais fciamente. Emcridar pois o mal feito, impedir que 
mais se r130 faca, c' devcr tla Iionra ~iorluguezn, e C1 do in- 
teresse da coroa tlc Vossa Alagcstadc, porque os dorniriios 
que possiiirnos ri'acliiella parte tlo mundo são ainda os rnais 
Yastos, importantes e val~osos que nenhuma nação europoa 
1)ossue na Africa austral. 

[)ara os avaliarmos não de\7emos só considerar o qiie 
actii:ilmerite sGo, mas o de que s3o susceptiveis. O estado 
em quc sc aclinm i! clevido não sO ao mau governo qac  
tem tido a rnelropole, mas a este ler prestado :i sua attcn- 
cão qiiasi esclusivaniente ao Brazil. 

Os naluraes tln Africa foram :ipi.i~ioiindos, c transpor- 
tados alem do atlantico, para toi.ri:irem rico iiin imrnenso 
paiz, ciijos Iiahitanti~s se recrisa~nni 3. ci\ilisnçáe. LO-sc 
n'uma mernoria antiga que Iiouvil tcnipo r m  iluc ria illia 
de  S. Tliomi! exisliram dezescte origciihos tlc nssiicar, qiie 
o governo de t'ortugal maotlou dcstriiir pilrii nJo prejii- 
tliçarem a culiiira da canria que ri'nqiielle teinpo promovia 
no Rrazil ! 

Em n o s a s  pi.ovincias africanas existem ricas miiias dc  
oiro, cobre, ftmo e pedras precios;is; ali poderrios ciiliivar 
tudo quanto st: ciiltiva nd Ainerica; possuimos terras (Ia 
rnnior frrtilit1;ide nas illins de  C;ibo Verde, em Guirie, An- 
gola c Moçnmbirliie; graiides rins navegareis fertilisam 
algumas (Ias nossas pro~incias, e fiicilitam o seu commer- 
cio; ii'aquellcs \aslos territorios potleremos cultivar em 
gr<:ntlo a cnnn:i do assuitnr, o arroz, anil, algodáo, café e 
vacati: ir'iirrin pala\ra, todos OS generos ctiainados colo- 
niaes, e todas as plaiilas tlns frloliicas e rlc Ceyltio, que 
produzc.m as especiarias em tal abaiiilancia, que nao só- 
inente bastem ao consumo de Portugal, mas qiie possam 
ber csporiados cm milito grandes qiiaritidades para os 
oritros nirrcaclos da Europa e por mcnnrcs pre(:os qiic os 
da Arncbricn, vistí>qiic o culti~adoi- africano 11%) spi ii obri- 



gado n biiscar e a. c.omprnr t r i i b a l l i a d ~ r ~ ~  lransport,ados 
cla outra harida do Atlaritico, como acontece ao cultivador 
brazileiro que paga por alto pi-eco, aiigmenlado ainda pelo 
risco tlo contrabando, os escravos que emprega. 

Promovamos na Africa a colonisay.ão (10s europeus, o 
desenvolvimento da sua industrin, o emprego de  seus ca- 
pilaes, o n'uma ciirta serie do anilos tiraremos os grandes 
resullados que outr'ora oblivemos tlkis nossas colonias. 

Mas para isto é. necessario qiJe 1.el'urrnemos iriteira- 
nieiitc as rioss;is leis coloriittcs. 

Se pelo I-esullatlo sc póde julgar o sgstema de  uma le- 
gislaçao, ncrr1iurii;i podcri ser peior do quc a das nossas 
~)osç(~sGó"s; scculos lêem decorrido dcpois qiic sr: acliani 
rio doniiiiio portiigilez, e potico difi'crciites eslao em civi- 
lis:icáo do ílire ci~irri iio tempo tlii conquista, emquanto, 
(:orno contraste, a rlizirilia colonia tlo cabo tle Boa Espc- 
r'aiica, cm iriiiito rncrios tempo, tem crescido rapiclamerile 
ciii poprilncao braiica (3 em riqueza. 

,S. gloria tlc: coriliriuar 3 grantlc onigreza começada pelo 
Scrilior r). Joáo I1 t:stavn res(rrv:ida a Vossa Magestadc. 
A civilisacáo tl:l Africa, tle que tantas riacóes poderosas 
têem descspci-rido, í: mais possivel h Ilairilia de  l'ortugal, 
qiie em suas máos teni as cliarcs das princigaes 1)orlas por 
ontle ella pdde erilrar, e ciija aiirtoridade C: oliecliicida em 
varios pontos rlo interior d'aquellc vasto contirit:tilc, iliia 
se acliam situados a mais de  duzentas leguas do mar. E as- 
sim como foi possivel aos soberanos de Poi~Lug:il :ibi'ir es- 
tradas para a civilisaçáo, que nenlium outro ~)rii~i:ipe ousou 
f i l~er  commetter, ser-lties-ha tarnbem possivel aclirnatisar 
c fazer prosperar ri'aqiiellas regiões cçta plarita benefica. 

Como preliminrir iiiclispeiisavttl d c  todas as providen- 
cias que para este. gi.niiile liin, de  ;iccortli> com as cortes 
geraes d;i rinciín, Voss;i Magestatlc riZo dcisnra de  dar eiri 
su:i alta sabedoiaia, i.eligião e Iiurilanitlailo, os seiis seci'e- 
rai3ios t1'c:slntlo lêcri? Iioje a 1ioni~:i tle propor a Vossa Mn- 
geslac.lr:, iio scguinte projecto cle decreto, n iriteira e coirr- 
pleta ;lbvli<Zo clo trafico (Ia escravatura nos tlomiriios pai,- 
tu~ilczcs.  

Sctarctnria cl'estado tlos negocios cstrarigeiros, em 10 
de rlezc?mbro d e  4 8 3 6 . ~  Viscontlc tlt: Su tbu Ilatadeil-n-== 
Antonio -1lnntrel Lopes Irieira iir C n s ~ r o ~ . l l n . i ~ r t ~ l  tln S i l -  
1:fl Pnssos. 



DECRETO 

Tomando cm consideraçáo o relalorio dos secrelarios 
t e s t a d o  das differentes reparticúes, hei por bem decreiar 
o seguinte: 

Artigo 4.' Fica proliibida a cxporiaçao de escravos, seja 
por mar ou por terra, em todos os doninios poríuguezes, 
sem excepçáo, quer sejam situados ao norte, qiier ao sul 
do equador, desde o dia em qiie na capitiil de  cada uni 
dos ditos dominios for publicado o presente decreto. 

Art. 2." É do mesmo modo prohibida a importaq9o de 
escravos feita por n a r ,  sob qualquer pretehlo que se pre- 
tenda fazer. 

$ unicn. Todo o escrayo que for importado por terra, 
devera ser compelenternente manifeslado i sua chegada 
ao territorio portugiiez. 

Art. 3.' E esceptuada das regras estabelecidas nos ar- 
tigos !." 2.O a exportação e importaqáo dos escravos 
feita por um colono, quer nacional quer estrangeiro, que 
de  uma parte dos domiiiios portuguezes em Africa for es- 
tahelecer-se em oulra parte dos mesmos dominios no 
continente oi! ilhas africanas. 

$ uriico. E do inesmo modo esceptuada da regra esta- 
I~elecida no artigo 2.' a importaç5o de escravos por mar 
feita por um colono, quer nacional quer estrangeiro, que 
rle qualqiier paiz náo siijeilo ri miiilia corda vier estahe- 
Iccer-se ern algiim dos tlominios d'ellii cni Africa. 

Art. 4." A fiiculdarlc concedida pelo artigo 3 . O  in prin- 
cipio d'este decreto se r i  regiilada pel:i maneira seguinte: 

5 4 . O  O numero dc escrauos exportados ou importados 
segundo a permissão excepcional de qiie traita o referido 
artigo 3." in pr~t tczpio riiirica poderi sc3r nrais de dez. 

3 2." iiiitos da exportaçao declaraiii o senhor dos es- 
ci*:i\.os, pei.;iiite a :iucloridadc siipci~ior (Ia alfandega do 
porto eni qiie embarca, o numei'o d e  escravos que leva, 
prestando fianqa idodea, e corresporidentc, ao tliil)lo do 
valor dos escravos q e pretende exportar. (!I. C ' l i l i  t\l't'(~- S cii\lariicntr: os lia de csembarcar no logar a qiic ( I  ' 

dc>tinai.-se. I 
$ 3." IIC sc hnvrr i1-fi0-1(~!,:,1 i , I  I ,  ~ i c t i c 1 i ~ r r i i i i ; i  ri $ nii- c 

tec.orleníe se lavrari a/iilo (liri iiiri Iivi,o especial ~juc  parti 
isso Iiavcrd na alfandcg:~, i!~sci~iiiilo-sc 110 iyicsnio auto a 



:IBH - 
derlaraç3o feiia pelo senlior tlos escravos e o termo da 
fianfa por elle preslaila. 

3 4 . O  A auctoridade siiperior tla alfandegn ontle st! ia- 
vrar o : I I I ~ O  de  que trata o $ antecedente, erieinri traslado 
aiillicntico do mesmo auto, em carta cerrada tlc oficio, :i 
:iuctoridade superior da alfandega do porto n que o se- 
nhor dos escravos declaroii drstinar-se. 

$ 5." O senhor dos escravos potlcri, coni certidio (Ia 
npresentaqio d'ellrs, passntln pela auctoritlade superior 
da alfandega do porto a tlrie tleclarou destinar-se, mandar 
rerliiercr alevantamento tla fianc,a que prestou na alf;indi?- 
ga do porto d'onde saiu. E Ilie scrh immcdiatamcntc! de-  
ferido. 

8 6.O Náo se aprescntando o senhor dos escravos com 
elles, no  raso de seis mezes coritatlos da data do nulo dc 
qrie trata o fij 3.", li nii~~loridade siiperior da nlfi~ndega d o  
porto a qiie declaroii ir, cs:;i o participara oficialmente ii 
arictoridacle superior da alfaritlega aonde se lavrou o dito 
auto, para que pelos mcio.5 cornpcteritcs se faca effcctiva 
a fianca. 

$ 7.O O fiador, no caso d r  provar iiaiifragio, o11 mortr  
do afinncado, seri  absolvido da fianp.  

No caso provatlo de  morte tlc totlos os tlscbi,aros decln- 
rados, ou de  parte d'elles, lambem seri  o fiador a1)solvi- 
tlo do todo ou da parte correspondeiiie da fiancn. 

Art. 5.O Por cada escravo exportado segundo o motlo 
1)rcscripto no artigo 3." in principio, se  pagardo os mtls- 
mos direitos rliie se pagavam quando a e ~ p o r l a ç i o  clc (15- 

cravos era permittida. 
$ ,I .O Iguaes direilos serão percebidos por cada cscrn- 

vo qiie for importado nos casos permittidos pelo 5 iinico 
do referitlo artigo 3." 

$ 2." Os mesmos direitos se perceber50 por cada tini 
dos escravos rliie forem importados por terra. 

.4rt. G . O  Não se  darão passaportes aos navios mcrcnntr.; 
para os territorios africanos situados ao sul do par:~llcln 
tle 20° de latitude scptentrional, scm que se i s  donos 11 

capilães ou mestres tenham assignado termo de  náo recc- 
1,crem a bordo d'ellcs escravos alguns, que nio  scjam tis 
que pelo artigo 3.O d'esle decreto S permittido traiib- 
porl:~r. 

!!i$. 'i." Os iinvios porluguezcs on estrangciins tlilc $r 





respectiva, qiic o conservarA em sei1 poder ate ao dia da 
saida do navio a que clle pertence. 

$ 1." 80 dia da saida rlo navio ci~trt'gari a ilila auctori- 
datle o passaporie d'ellc a urn dos oliiziaes d8i niesma al- 
fandega, pelo qual responder& para que este ~)assanclo a 
bordo do navio, e tendo acliado, pcla revista qiic deve 
passar, que elle n3o conduz cucravos senáo dos que traia 
o artigo 3.O, nem tem a seu bordo ol~,jectos dos menciona- 
dos na relação annesa a eslc tlocreto, eritregui! o rriesmo 
passaporte ao capitáo no acto de  se fazer de r&, e depois 
de  ter suspcnditln. E ílc assim o haver cumprido o (lito , 

official dai3 parte por escripio 3 aiictoridade siiperior da 
alfandega, qtie a fard giiart1;ir no nrcliivo d'ella. 

$ ?.O Acliantlo porem o mesmo %Sfici;tl a bordo escra- 
vos ciija expor'ta~áo e pi-ohibida por eslc rlecrcto, ou al- 
gum dos objectos mencionndos 113 sobreilita rclafáo, Lira 
deter o riavio, e da1.i parte por csci i l~to ;i :iuc.toritlade sii- 
perior da alf'iridega para sc proceder n;i c~iirifoi~micladc do 
mesmo decrcto. 

Arl. 4 I .O Em todos os casos de transgi.cssio tlo tlcter- 
minado n'cste decreto se importi a pciia tlo pcidirnento 
dos escravos que foi iim objecto da nicsrrili iransgressáo. 

5 l."i'ndo c i  cscraw assim perditlo fic:irli imiiicdiala- 
merite livre e a auctoridade competcbnte lhe passnii es- 
olricio a carta de alforrin, sob pena de  suspeiisSo se a.sim 
o não cumprir. 

$ 2 . O  A auclnritlade piililica o tiilor c curador legiti- 
mo dos libertos assim feitos, c os d a ~ i  dc soltladn em liasta 
publica a mestres tlu olriciosmechariicos cluc sc  obrigiic?rn 
a ensinar-lhes os mesmos ofGcios. 

Art. 1 2 . O  Em totlos os casos em que, segiintlo o arti- 
go aritoccderite, tia perdimetito d e  escr:ivos. se iio aclo 
(Ia apprcliensáo ri30 forem encoiiti~ailos todos nii parte 
tl'elles, se f;irli sequesiro nos bens di: seiis donos, coinpra- 
dores, vciidetlores ou conrluctores, os cliioes lodos res\)on- 
dcráo in solrtlrirrz pelo valor dos escra\.os qiic faltarem. 

$ 1.O O valor dos escravos clur faltarem serti sempre 
corn1,ii tado pelo p r q o  que ao Lernpo do seqiicstro tive!-ein 
no mercado os rncltiores escravos. 

5 ?.V sequestro serd feito de rnoclo qiie segure toda 
a cxtetis3o de responsabilidade, seguiido o rnlnr dos es- 
cravos qiie fiillnrctn h o i l r ~ r  (le ser ~nilllipli~;rdo, na con- 



Foi,midade das penas irnpostas aos qiic fiizem coriti.:iI~lin- 
do. 

Art. 13." fiilta d c  ciirnl)i*iniento ilo qiie 6 iIc1erinin;i- 
t l o  no 5 iiriico do artigo 4." sc r i  piiiiid;~, ;ilerri d:i l)t:i.tl;i 

(10s CSci.nVoS, COnI OiitriiS pe1I:iS i l l ipO~ta~ :ias que  ~ ~ z c i i i  
contral)ando, as qiiaes Ihes ser io  a[)l)licnilns em scus rlif- 
ferentks graiis, segiindo a gisaviclnde das cii.ciim.;t;iiicias. 

Ait. ,i 1." Em iodo o caso de oiniss3o ou iricsactid3o ( l i :  
ciirnprimerito tlo dt:terininadi~ rio artigo .i.", :i niictoritl:itIt: 
siiperior tla alfantlepa iiicorrcr;i rrn peria que Ilic foi, jul- 
gatla scgiindo a gravidade d3 ciilp:~. 

5 I .O O iniriimo tl:i peria sc i i  iiina miill:i tlc h00$000 
reis. 

3 2." O masimo da pena serd iirna multa tle I:200#000 
reis, com perdimento tln emprego e inliiil)ilidade para ou- 
Iro qualquer. 

Art. ,I5." Toilo o int!stre oii capili-io de  ia\' '10 cnconii ; i -  

do ao si11 tlo 20" tlc 1;iiitotle scptcnlinional, c a menos de 
200 millins de dist:incia rlo c:oiiiiiienie dc hfrica, sem pas- 
saporte na Iorrrin que prescreve o artigo ti.', oori a clucrri 
se piuvc qrie fez :iqiicll;i iiavcgac5o sem levar o ditn pas- 
snportc, si7r;i pliriitlo coni ti,cs :iiinos tlc g:iliis; e os dorios, 
eapit5o oii meslisc rlo refei-ido navio lieaiii obrigados i r z  
soli~icini n umn ~iiiilta igual á metade do vrilor (10 mesmo 
navio. 

.ili*t. ,!(i." A orniss~o oii negligencia da auctoridade ci- 
vil, ou do empregado, ou ollicial de  (Iue trata o artigo 7.", 
seri  piinitln cSom a rniilt:~ tlc C,OO#lO0 reis pagas por c;iilli 
u.ni d'el lcs. 

3 uriico. Esta miilta serA em trestlobro coin pcrdimerito 
' 

dos seus cargos e ollicios, c inliahilidiide para outros quaes- 
qiicr, se  Ilicis for provada connivencia. 

A1.t. 47." $30 applicailas aos traiisgressores do qiie c 
dclcriiiiii;i~lo nos $5  I c 2." do srligo li." as penas iiripos- 
tas :)os i liie f;izeiii c.oiiir~:ib;iiido. 

uriico. n'o caso pi~cveriido por este :irtino se  friri im- 
n1rcli;i tanierite embargo sobre o niivio c sua carga pai3;i 
s@:riii~nii~y (Ias multas crri qiic Iiossarn ter incorrido o c:i- 
pilão oii iilestrc, pilotos, donos c (:?r~rcgadores d'elle, 
pel:is tiiines todos resporitlri*.?~ in S ~ ~ L I ~ I I I I L .  

6 r t .  18." O oficial dn alfindeg:i que no caso do # 4." 
do ai,tigo ,lO.?Ier uma p:irle fiilsii, ~crrlerA o sei1 offirio, 



licarii in l in1) i l  para outro qualqiier, c pagarti uma multa 
do 400iF.000 réis. 

$ iiiiico. A aiictoridadc siipei ior cln alfandrga que em- 
pregou o (1110 oficial qiie dcii a paisle falsa, pagar5 tam- 
I)clin n miiltn do G004000 reis, se da sua parte lioure 
~i~pligcncia,  a qual miilta s f r i  clm iresdobro, coin perdi- 
incnto d o  eeii ernpiSrgo, e inliabilitlade para outro ciiial- 
cliicr, se tamkrrn Ilie for provada n cnnnirencia. 

Ai t. 19." Os go\crnadorcs ou aucloridacles principncs 
que as vczcs cl'ellcs fizcreiil em clii;ilquer tcrritorio dos 
domiriios porluguezes, aonde se pro\ ar que por siia ornis- 
s3o ou iirgligcncia teve lognr a euporla~áo ou iniporlaçáo 
tle csci:i\os, cliie náo sej:i n prrmitlida pclo ar ligo 3 . O  
d'este tlccr~jtn. ini-orreráo na pei da (10s SCLIS respertiros 
cargos e inliat)ilidadc por tempo de cinco annos para ser- 
\irviri oiitrSos. Ro caso porkrn tle se provar que da siin 
paric tnnihcrn houve cnrinivencia, alem de pagarem cada 
iim a iiiultii tle 2:000;)000 a 3:000;5000 reis, teráo :i pena 
rle ( I~grcdo  por c s p a ~ o  cle cinco annos em iiin presidi0 
rio inlcrinr tla Al'ricn. 

$ I .O Os capilács ou mi!slrcs, c pilolos das navios qiie 
se crnprcgarern rio ti aficto tle escralos, e os mais indi\i- 
tliiris cnt'nrrcga(los (Ia rornprri nri lenda dos mesmos es- 
era\ os para tncs iin\ios, e cla sua coi~dui-çio para elles, 
solTi.er;io pena dc galés dc dois a iLirico riririos, e iiina multa 
de  500,YOOO a 1:0OO$000 [Tis ratla um, c in solidttna. 

3 1."Totlos os rnais iiiilivi(1iios ericoritiados a bordo 
dns ri;iiios cnipregados tio rnesnio trafico, ri20 conipre- 
Iic~ritlitlos no iiri~ecctlente, srran condomn:idos a servi- 
iern rl11 tlois ali: clri;ili30 arinos 3 bordo das embarcaçóes 
tlc gucri n tlo esiado, som vencimerito tle soldo e na classe 
cllic si1 ~iilgni' por senteiiqn, scgrirido a gravidndc (Ias cir- 
ciiinsl:in(~i:is. 

Art. 20." Qiialiliiri coritra\enqáo ao (lisposto n'esie de- 
creto (?: tleclaratl:~ criinc, plitilico, r a s i in  arciicaçio 6 da 
ot;rigaqáo rs~icc.i;il tlos ~)roctirarloi cs I (>gins c seus dele- 
g;itlos, s o t ~  pcri:i tlc suspciis50, c çiimpclentc alem d'isso 
n ciiinlcliier pessoa do povo, qiic pnderi ser  taniberrl atlmit- 
titlii 3 (lar deriuricins dc qiialiliier sol)redila conlravericio. 

Ai%. 2 1." Nas trnrisgi'cssbcs d'esic decrelo não Ija pre- 
sci ipq3o para o coriliecirncnlo rspcci;il d'cllns e imposicáo 
tl:is pen:i<. 



Art. 22.' ,Os juizes de  direito dos respccti\os districtos 
seráo os com~retentes para tomar conliecimcnto das traris- 
gressõcs d'eslc decreto; mas das suas sentenças s e  appel- 
lard sempre por parle da jus1ir.a para o supremo tribiinal 
tle commercio do reino. 

Fj uriico. Tarilo os juizes de  direito como o tribunal pro- 
porcionatáo as penas como for de  justiça denlro dos limi- 
tes prescriplos por e d e  decreto. 

Art. 23." 0 s  consules e \ice-consi~les ílc 1'01 tiigal cm 
qualquer porto estrangeiro a que forem os navios portu- 
guezes, s io  enc;irregados da exccuqiío da presente de- 
creto, e acliando alguoia contrnvençio a ellc. poder50 1.e- 
querer h competente auctoridaile do paiz o embargo do 
navio e prisiío dos culpatlos, bzendo depois rcrnelter o 
navio, presos e carga ao niinisterio da marinha, para man- 
dar tornar de tuclo coiihecimento pela auctoriilade a quem 
compelir. 

$ I .O O consul ou vicc-consul, a quem sc provar oinis- 
sao na execiiçio d'esle ariigo, s e r i  punido com a perda 
do seu emprcgo, e iriiiabilidadc para servir oiitro qual- 
quer. 

$ 2 . O  Em caso de  corinireiicia, alem de incorrer rias 
penas mencionadas no $ antecedente, pagarh uma multa 
tlc 2:0005000 a 5:000#000 réis. 

Art. 24." As sommas ~)rorenientes d e  toilas as niiiltas 
impostas e fianças náo levantadas, scráo applicadas, me- 
tade pard o fisco e metade para um cofre, do qual se  pro- 
r.ei,íí ris necessidades dos libertos que ern virlude d'estc 
decreto tiverem obtido sua carta de  alforria. 

§ 1." As camaras miinicipacs dos tlistrictosrespectivos 
ser30 as atlministradoi.rts d'eçte cofrc, e da sua admitiis- . 
traçáo darão conta 3 aucloridadc. 

Ej 2 . O  Nos casos em que houver dcniincia serri dividida 
a quaritia em tres parles, senrlo uma parti o fisco, uina 
para o c,ofre dos libertos, e a outra para o tlenunciarite. 

5 3." No caso de  apprehensáo feita em ierra ou dentro 
dos portos, antes d e  se proceder ;i divis5o dc  que trata o 
$ anlei:edente, s e  tirarti precipua a quantia qiie por lei 
compete aos apprehensores. 

$ 4," Nos casos tle apresamento feito no mar, se  se- 
guira, quanto A repartiçáo da presa, o que está delermi- 
naclo pelas leis e regulatilenios anteriores. 



Ar I .  ?:i." O prcsenir tlt>i,relo seri publicgclo ria fdr'ina 
tlri caosiiimc 1)cIos go\'c'r nnilnr Os tios tlnmiriios ultraniari- 
rios, Irigorliie por elles fiii. i r3c.cbido, mns rlando alem 
tl'isso iirii cuem[ilar tl'ellc n ciilo iiin;i rl;is ciirinras inurii- 
cipncs, ;i> i especlivas :ilfiiricl~~l:;iç e nos j u i ~ e s  tle direito. 

f3 iinico. Pelo n1iiiislcrio dos nepocios ~slr:,ri,neii.os se- 
1-20 i-eineltidos exernlilnr~es do Iirratv~itl del-rc1to i s  Icgn- 
yórs e ;i~enci:is ronsuliti es tlc 1)ortrigal em Intlos os paizcbs 
tistr:1r~gt~ii os. 

Os secrctai~ioç t1'est:ido das tlifireriiesreparti~~esassirn 
o toi;linm rntcnditlo e façam e\rciiinr. 

I'alncio ilas Kec;,ssidades, em 10 (111 tlczrrnbro tle 183;. 
-= IiAIRTIIA. = 1'1sc.nnde de Su da I lanr l /~ i~  ( I - -  Anton/o 
.Mnnirrl Lopes V I P I I . ~  de Casiro=~l.lnn~tel tia S ~ l u t r  Pussoa. 

RKL\l:AO IIOS OBJECTOS, QCE SOZDO IClllDOS A BORDO DE QUALQLER itA\iO, 
.SE O E \ E \ I  CO\SIPERIR COYO IlDICIOS DE QUE EllK SE DESTISA A0 TRAFICO DE ESCIIATOS, 

E U TOLSiU SCIEITO AS D I S I ~ O S I ~ ~ I E S  DO IIECIETO 118 10 DE DEZEIBRO DE 183li, 
DE @E I:STd IIISnl iiEI.\C.\O FIZ PARTE 

1 ." E~colillias coin grades abei.lns, em yez d e  scrcrii 
fecliadas, srg~incli, S pr:iticii rios riavios mercaritcs. 

"Lu Hepaisiimcritos, cobcria cur.i.itla, ou sepai.a@es erii 
maioia iiiiii1ri-o do iliic é c.nstiime oii rircessario 110s navios 
(1u"iirrn o commercio licito. 

3." TiIiiin$ npparcllindss p:ii,a formar lima seguiitla co- 
Iirrl;i, coi~í'ui,mo pi,:ilicam os ri:ivins rle escr;ivalui a. 

'L." Gni g;illieirns, :ilgrmas, arijinlios oii cailcias. 
5." 3Iaior clu:irititlnclc d e  agua em pipas ou lanrjiies, clo 

tliic a iiect3ss:ll.i;i para LI mr~sumo da crliiil)ageni de  uiri ria- 
\ io mcli'cai~l(~. 

6.O Uma c1iiaiiticlailc eatraorcliiiaria tle pipas 011 Ilairis 
paina contei. licjuidos, lima vez que  o capiláo ri50 possa 
aprcseiitar cei iid3o tla allaiitlcgn aoi:dc tli~s~triçliou, mos- 
li.ando tliie os tlo1103: (10 II:IV~O [)i.esLat3an1 fiania, e rjue css:ts 
pipas ori barris sZo dcstinaclos para azeite de  palma ou dc 
peixe, oii para ílnalrli!er ouiro commercio licito. 

7." Maior cjuanlidade de  celtias, gamcllas ou bandejas 
para ranclio. do  qiie as necessarias para uso de eqoipa- 
s e m  de  um iiavio milrcante. 

8.O Uina c:tldrira dc maior dimcnsao rto qiic a usual, 



TIIITADO DE 3 D E  J lLi iO DE 1812 EBTRE PORTUGAL B IYCLATEBRA 
1'1~1 I A B O L I ~ I U  no TR\FICO D \  E S C R I V A T ~ I ~ A  

Dona Alaria, por grata cle Deus, Rainha de Portugal e 
dos Xlgarves, d'ac~iiem e d'alem mar, em Africa senhora 
deGilin6, e da coriqiiista, ria\egaçio e coinmercioda Ethio- 
pia, Arabia, Persia e da India, etc. Faço saber a todos os 
que a presente carta de  approvaçao, confirmacZo e ratifi- 
çaçáo virem, que no dia 3 de jiilho do presente anno d e  
18'12 se concluiii e assignoti na cidade de Lisboa, entre 
mim c Sua hlagestade a Rainha do Reino Uriido da Gran- 
Ijretantia c, Irlanda, pelos respectivos plenipolenciarios, 
munidos dos competentes poderes, um tratado para a com- 
pleta aboliçio do trafico da escravatura, o qual i? do teor 
segiiinte: 

Suas Magestades a Rainlia de Portugal e dos .4lgarves, 
e a Itainha do Reino Unido da Gran-Bretariha c Irlanda, 
tendo grariiles desejos de  por inimediato termo i pratica 
1)arbai.a e piratica de transportar os naturaes da Africa 
atraves dos mares, com o fim de os reduzir á escravid3o; 
r? considerando Suas ditas Magestades que esta infame pra- 
tica foi declarada crime altamente punivel pela lei da Gran- 
Hretanha no anno de  6807, e foi igualmente prohibida de- 
])ais0 de severas penas pela lei de  Portugal em dezembro 
tle 183G; e sendo Soas ditas hlagestatles de opinião que a 
lim de  mais completamente prevenir para o futuro a per- 
11etraç50 d'este crime, e de tornar mais eficaz a execução 
das leis feitas em cada um dos paizes [)ara a sua punifao, 



scrti conveniente eslabelecer regulamentos de policia ma- 
rilimn, c constituir commissões coloniaes, aos quacs regu- 
lamentos e commissóes ficario sujeitos os navios que na- 
vegani tlel~aiso da bandeira de  qualquer das partes, e n30 
perteiicciites a lima ou outra das marinhas reaes, resolve- 
ram Suas ditas Magestades concluir um tratado para esse 
lim, e n'essa coriformidade nomearam para seus pleriipo- 
tenciarios, a saber : 

Sua Yagestade a Rainha dc Portugal e dos Algarves, a 
1). Petlro iie Sousa Ilolstein, driquc de I>almella, presidente 
1 italicio da camnra dos pares, conselheiro tl'estado, gran- 
cruz da ordem de Christo e da Torre c, Espad;~, capitáo da 
giiarda real dos ~irclieii~os, cavalleiro da insigne ordem do 
Tos30 de Oiro, e gran-cruz das ordens de Caidos 111 eni 
flespaiilia, da Legiao de Honra eni França, de  S;into Ale- 
xantlre Newsky ria Russia, cavalleiro da ordem de S. Joáo 
dc  Jerusalem, conde de Sanfrk em Piemonte, ministro e 
secretario d'eslado Iionorario, etc., etc., etc., e Sua Ma- 
gestade a Rainha do Reino Unido da Gran-Bretnnha e Ir- 
landa, n Carlos Augusto, lord Iloward tle \Valderi, par cio 
Reino Unido da Gran-Bretanlia e Irlanda, cavulleiro gran- 
crua da nliiilo illustre ordem do Ijanlio, rriviado estraor- 
diriario c miriistro plcnipotenciario de  Siin M;igestade Bri- 
tannica jiiiito de  Sua ?ulagestade Fideliçsini:~, etc., etc., 
etc., os qunes, tentlo communicado um ao oiiti%o os seus 
respcclivos plenos poderes, que acliaram estar em boa e 
ilevida itjrma, concordaram nos segiiintes artigos: 

Artigo 1." As duas altas partes contrata~ites iniitua- 
meritc clcclaram, que a pratica infame e piratica d e  trans- 
portas por iriar os riaturaes da hfrica, para o fim d e  os 
i.cduzir ;i escrrivirláo, e ,  e scniprc continuai.li 3 ser um 
crime rigorosamente proliibido e nllainc!rite punivel em 
toda a parte dos seus respectivos dorriinios, e para todos 
os sul,ditos das suas respectivas corhas. 

Art. 2.' 11s duas altas partes contratantes coiisenlem 
rniitiiamerite rliic aqiiclles riavios das suas respectivas ma- 
ririlias rcaes, rluc estiverem munidos com iristrucçloes es- 
peciaes, como abaixo se  menciona, possam visitar e dar 
biisca tis embarcaçúes das duas iiac;úes, que sejam suspei- 
tas com fundamentos rasoaveis de  se empregarem em 
transport:ir negros para o fim de  os reduzir i escravida'o, 
ou tle tereni sido esquipados comesse intento, ou de terern 



sido assim cinpregados durante a viagem em que forem 
encontrados pclos ditos criii.adorcs; e as ditas altas par- 
tes contratantes tambein corisentem que os mesmos ci-u- 
zadores possam deter c mandar, ou Ierar as ditas enibar- 
cacóes, a fim clc entrarem em processo, da mnricira al)ai.uo 
convencionatlii, e para fisar o direito reciproco de  I)usca, 
tle modo Ia1 que seja apropriado a coiisoguir o objecto 
d'este tratado, r prcreriir ao mesmo tempo d u \  idas, dis- 
pu1:is e clriei~ns, coriscriciona-se que o dito direito tle busca 
aerci eucrcido da m:iiicira e conforme as regras seguintes: 

1 .O IV~inca sc r i  esci-ciclo seriáo por navios de guerra au- 
ctorisatlos expressamente para esse fim, confoime as es- 
tipulacões d'cste tratado. 

2." Em caso neiiliiim s e r i  esercaido o direito de busca 
a respeito tlc um riavio da mar iri1i:i rcnl de clualquer das 
tluas ~iolencias. 

3." Todas as vezes que ri hrisca em uma errit,arcacáo foi. 
tiada por um na\io de  giierr;i, o comin:~~itl~iiite tl'este ria- 
vio d e  guerra, irnmediatamente B cticgatla a I~ordo da em- 
harcscáo que está para ser visitada, e antes que 111 incipie 
a b ~ ~ s c a ,  apr-esenlari ao cominandnrite da dita embnrc3~8o 
o documento pelo qual e devidamente auctoriiatlo a dar 
busca, e entregará ao mesmo comman~lante cl;i crnl)arc.:i- 
çáo que es i i  para ser visitada uma certid%o asçigriada por 
elle mesnio, cleclarando o seu posto no sr r r i iy  iiaval clo 
seu paiz, e o nome do navio tlc guerra que comrnanda; e 
esta certidáo derera tambem tlílrlarar qiic n iinico objecto 
da riçiia, S a\eriguar se a t r:.' l i  i ' l i i  I ; ' !  ' ) \ e  ser 1i4 i -  

tada, se  acha empregada em Li.ansportar ricgi-os, ou ou- 
tros, a fim dc scrcm reduzidos i 'escra\idáo, ou se  cs t i  
psquipada par:) esse fim. Quando a busca for t1ad:i por um 
ofiicial do cruzador, quc ti20 scjii o coininandaritc: d'cllc, 
procedera o riiesmo ofic.i:il slrictatnente como se o fòra, 
clcpois de ter previamerite al~resentatlo ao c:ipitáo da e m -  
barcação que for visiiada uma copia do clocumento acinia 
rcfcrido, assignado pelo commandariic do ci*uzador; de- 
vendo do mesmo modo critregar unia tLei-lidáo assignadn 
por ellc, em que declare o seu poslo na niarinlia real, o no- 
me do comm~inclante por ciija ordem lirocede a dar busca, 
o do ci iizador em que ari(1:i embarcado, c o objecto da vi- 
sita, como j i  se  disse. Sc pela visita se coriliectir iiiic os 
papeis da embarcação estiiu cm cloricla i01 rilri, e que a em- 



I:)arcar.Zo anda einpregada c m  negociações licitas, tleverd 
o ol1ici:il declai,ai- i10 diaibio da derrota da embarcação, c-ue 
:i visiia foi feita cm execução ilas ordens especiaes acima 
riieiicionntlas, rleisaiido n embai.cacio eni Iiliei~~lacle de  pro- 
scgiiir n sua ~i:igem. 

(1." O posio do oficial que der a husca, não deve s r r  
infcrior ao de  terierite da marinlia i w l ,  salvo se na occn- 
siao da visita elle for o ollicial scgiindo cominnndante do 
riario, nri se o comninndo, por f;illecimentri nu oiitro tliial- 
qacr  rnoti\.o tivcr rccaido em iim oflicinl tlc pateritc infc- 
iinr. 

Ií.' O ilircito' reciproco rle busca c de delençáo nao 
se r i  escrcitlo nn mar !Vecliterrarieo, nein rios mares da 
Kuropa, 1luc estao ftira do Estreitu dc C;il)i.aItar, e ao nortc 
de 3i0 gr;tris ~~nrallclo tlc Iniitudc septentrional, e que es- 
t io rleiitro 1! 3 I~slr: ~ l e  ?lOO C ~ C  longitutle occidentnl do riie- 
i.idi:irio tlc (;i,ecnwicli. 

Ait. 3 . O  A fim cle regiilnr o motlo dc pôr em esecii$ao 
as dis~iosi~ócs do artigo prccedsnte, convcncionou-se: 

1 .O Qric todos os navios das marinhas reaes das duas 
nn~úcs ,  qiie tl'aqtii em diante forem empregados ern im- 
pedir o ti,arispi~rtc ilos negros ou outros para os  reduzir 
á escra~id5o, sci.:r> miinidos pelos seus respeciivos gover- 
nos, tle iima colii;i rias linguns portugiieza c ingleza do 
prcsento lrat:ido, rl;i.;, iiisiruc<;óes para os cruzadores 5 
olle annexas. Y O I I  :i Ictra A, e dos regulamentos para as 
cnrnniissi~rs iiii\[:is a clle annesns sobre a letra 11, os  
11113~s ~ I I ~ I : . \ ; ( I S  :,o15 n rcspeclivamcnte consitlcrndos coino 
I)ar.lr! iritegrar~le do ir~nlado. 

2." Que cnda iim;i diisaltas partes conlraiantes, de  tem- 
pos n trbmpos, e tntlas as vezes qiie se fizerem algumas 
i~iiid;tni.n'; rios riavios dn giici'i~;~ empregados n'estc servi- 
c r ~ ,  tlcvc~ri~ cornrn~iriicar A oiitia os nomes dos diversos 
iiavios munidos de  Iaes ins!ruc~óes, a força de  calida um, e 
os nonies dos seus diversos coriim:indaritcs e dos officiacs 
inirnot li;iios em commanrlo. 

3." Quo se cm algum tempo tiijl1\.~7r justo motivo para 
'se sispri  !;ir q11c alguma emb:ircar:áo riaregando com n 
h:indibira de ql~:ilqiicr das duas na~óes ,  e indo debaixo do 
coinlini tle algiini navio oii navios de  guerra d e  qualqiier 
tias iliiaç parlcs contratantes, e eriipregada, ou tencioiin 
cnllx,it;:1i'-:," i i o  tiaanspoi~te ile negi.os 011 outros para os 



rcdiizii. ti cscraviílZo; oii cstd csqiiiparla para cssc fit i i? ori 
tciii sido assiin emprcgnda (liirante a viagcin em q ~ i e  foi 
oiicoritrada; st:r.ti do rlevcr de  todo o coinin:iridniite tle 
íli~alqiier riavio ila mariiilia real de alguma das clu:is altas 
I~nrtes contratantes, qiic estiver muiiido de tacs icisii.uc- 
cões, cnmo acima se  ilisse, comniunií:ar por escripto ns 
suas siispeil;is ao cornii~nridante do comboi, e o tlilo corn- 
niaritlarile clo t.oinboi tlcverli nccusar por escripio a mes- 
ni:i taomrniiriicai50: ciirril~rintlo-llie prcjceder c4lc mesmo, 
i i ; i  i~oi:i;):iritiiti (11) corriiii;iii~li~i~te tlo c,riizatlor, ;i I~iisca ria 
ciihliiii.tan!.50 siispeit:~. 

Se as suspri1:is se  adiarcm ser  beni fiiritl:itlns, segii~ido 
o teor d'estc tratado, ser i  enl30 a tlitn enil~ar~~ac:ao condu- 
zida oii mant!ad:i pelo commaritl:iriti, do con.il)oi 1)ai.a 11111 

tlos poritos aoride as comrriissões riiisins czt;io estabeleci- 
tl:is, (i fim de  cjue soffra a scntenia al)l~lic.;ircl ao scii 
caso. 

Ir.VRT3o scrA licito visitar ou deter, dol~:iiho (!c cjri:!liliicr 
prelexlo oii rrioliro qui: srja, cnil,arc;tç$o algiirii;~ nicr- 
cante, furidratla eni qu:ilqiier porto o11 ancor~;iilo~iro, pcr- 
tenccntri a qiialquer das diias altas parlcs cnrilralantcs, uii 
ao alcance cle tiro de peca das baierias dc terra, salvo sc 
por p:irte das auctoridadcs (10 ~iaiz, $c pctlii* niixilio por 
escripto; píwbm sc  algum:i emb:irc.:iç5i~ s!i$l~eita for en- 
contrada ri'essc porto ou aiicoi~adouro, Par-se-lia a conve- 
riietitc i-eprescntaçáo As arictoritlades do paiz, pedirido- 
llies que toiilem as mediclas necessarias para preveiiir a 
riolaçao das esl ipii la~ác;~ d'este tratado, e as clilas auclo- 
i.idatlcs pi~oc.cdci?ío a tomar rnedidas ellicazcs n'cssa cori- 
foriiiidade. 

Ari. 4: Coirio os dois ~)r~ecederites artigos s2o inlcira- 
mcntc recipi~ocos, ot~rigaiii-so miituninenlc as diins all;is 
partes contr;itarilcs a iiitlemriisar (luaosililei, peidas qiic os 
s ~ i i s  resgcc'Livos siil~ditos possam soffrcr, [)clii t l ~ t e r i ~ i o  nr- 
bitraria e illcgnl tlas sii;is cin1)arcaçóes; hcrii entendido qiio 
tl.ita cornpc~ris;ir:?ío ç r r i  li:il;i pelo governo, ci!jo ci~uzatlor 
liver siclo ciilpntlo tllc+s;i ;ii,bilisaria e illcgal tleten(áo. A 
compensayGo ilos c1:iniiios tlc qiie Iral;i cslt? arligo sc  fai4 
dentro do csl,:ic:o ile i:m alino, contado do dia cm ílrie a 
t'omniissSo misla proferir scii tcricri s(111i'o :I rlrril~arcaçio, 
por ciljn dcter:f5o se rcc1am;ir ti11 coiiipíiiis;iifio. 

Art. ;i.'' 1:ica coiiitiido clni~tirnciiic ~~iitoriclitlo crrli,r as 



duas altas partes contratantes, que i~enliuma cslipulaçio 
tlo presente Iralado serP interpretada como opposta ao di- 
reito que têem os subditos portucg~iezes d e  serem acom- 
pantiridos ern viagens, indo ou vindo das possessões por- 
tiigiiezas na cosla de  Africa, pois escravos que sejam bona 
ficlc i10 ser\  iço de siia casa, e qiie serão devidamente no- 
meados e descriplos como taes em passaportes com qiie 
:I einbarc;içáo devo ser munida pela principal arictoridade 
civil (10 logar onde esses escravos tiverem enibarcado; 
comtanto porém : 

s1.O Que em taes viagens nenlium siibdito porlugiiez 
(escepto se  for colono portugiiez, mudarido-se definitiva- 
iriente tln sua residencia, em uma possessáo portugueza 
na cosla dc Africa) liaja de  ser acom~ianhado por mais de  
dois escravos, que sejam bona fide do serviço de sua casa. 

I." Que n mesmo colono, mudantlo-se definitivnnierrlt: 
com a sua familia, da sua residencia em uma possess3o 
porlngiieza na costa J e  Airica, niio seja acompanhado por 
rnais de  dez cscr;ivos, e (pie todos estes escravos sejam 
bona fide do servil0 de  sua casa. 

3 . O  Que esses escravos (10 serviço de  siia casa cslejani 
soltos e em lit)erdarle na embarca(50, e vestidos como os 
europeus em sirnilhantes circurnstar~cias. 

4." Qiie iicr~liuns outros escravossejam embarcados no 
navio em que se acliarem os dilos escravos de  serviço de  
sua casa, e que a viagem em que o mesrno colono e a sila 
familia for assim acompariliado por taes escravos de  ser- 
riçn tle sua casa, seja uma viagem em direitura As ill\iis 
porlugiiezas de Cabo Verde, Principe ou S. Thomb, d e  al- 
gum Iogaia das possessões porliiguezas na costa d e  Africa 
aonde o dilo colono tivesse csta(lo licrmanentemenle re- 
sidindo. 

5." Que os passaportes acinia mencionados especifica- 
r30 cada iima das pessoas a bordo da embarcação, e de- 
c l a ra rá~  os seus nomes, sexos, idades e occul~afóes, o 
ullimo lngnr tla sua residencia e logar para onde vão. 

G . O  Q i ~ e  não haja cousa alguma na esquipação, ou na 
qualidade da embarcação, em que esses escravos d e  ser- 
viço de casa se possam acliar, que justifique a sua deten- 
çZo em virtude das condiqões d'esle tratado. 

Porkm se  a csqiiipação ou a qualidade da einbarcação 
justiíic:ir a sua detenç30, debaixo das estipulac,.ões do pre- 



sente tratado, ou se algum dos regtilamentos especifica- 
dos n'este artigo n5o for observado, ou for violado a res- 
peiln cla dita embarcaqáo, entáo o mestre d'ella, a sua tri- 
pulaçáo, e o dono o11 doiios da dita emharcaçjo, da carga 
ou dos escravos, ficarão sujeitos a quc se proceda contra 
ellcs como cumplices em lima infratbçáo do presentc tra- 
tado, e a serem castigados ti'essa conformidade, e a em- 
l ~ a r c a ~ ã o  e a carga ser50 julgadas e condeninadas e os es- 
cravos poslos em plena liberdade. 

Art. G." Para fazer julgar com a menor demora c in- 
conveiiiencia possivel as embarca~óes quc possam ser 
detidas segundo o teor tlo artigo 2 . O  d'este tratado, e s -  
tnbelecer-se-háo, logoque seja praticarei, doas ou mais 
cnmmissi-,es mixtns, compostas de  igu31 numero de indi- 
viduos (Ias duas na~óes ,  nomeados para esse Iiin pclos 
seiis respectivos soberanos. 

Melade d'cstas commissGes 1,csidirA nos territorios per- 
tericenies a Sua Magestade Ficlelissima, c a outra melade 
nas possessóes d e  Sua Ilagcstaclc Brit:innica, e os dois 
governos, ao tempo (Ia troca das ratificaçúes do presente 
tratado, dcclararáo cada um, qiiaiilo aos scus proprios do- 
miriios, em que logares Iião dc ns commiss0es respectiva- 
mente residir, reservando-se cada uma (Ias duas altas par- 
tes contraíantes o direito tlc muclar a scu arbitrio o logar 
tla resitlencia da commissáo estabeleciila rios seus proprios 
dorniriios. comtarito por6m que ao menos duas das ditas 
conimissóes (levam sempre i.csitlir ou ri:] costa tle Africa, 
ou em urna das ilhas nrljaccnles d'ailuella costa. 

Estas commissões julgarão as causas qiie Ilies forem 
submetticlas, segiinilo as eslipulaçóes do [)resci-itc tratado, 
sem appella$io, e em coriformiclade dos regulamentos e 
instrucfóes que lhe estáo atinesas, e que s9o coiisidcradas 
como formando uma parle integranle tl'elle. 

Art. 7." h commissáo inistn que ao presentc se :icl:a 
estabelecidn, e fazendo as suas sessões, cm vii.tiidc da 
convcnqáo concliiida entre Portugal c a Gi,ari-Brctantia, 
cm 28 íle jullio de 1817, coiitiriuani a c\ci'cer as suas 
fiiric~»es; e antes, e ~ i l ~ i i s  tlo fim dc seis rriezes depois da 
troca das ratificações tl'este tratado, c ate li nomeaqSo e 
deíiriitivo estabelecimenio das commissücs iriixtas, em vir- 
tude do presente tratado, julgarh scm nppeiln(;11o, segundo 
os priiiciliios c cstipiiln~úes d'estc trnlado e dos seus an- 



nesos, os casos d';iclucll;is cmbarzacõcs cluc forcin in:iii- 
dadas oii Ir';izitl;is perliiite ella; c i1ri:icsquei. vlicancilis clrie 
possam occori'er lias sobreditas corririiissões miatas sc1.50 
precnc;liirl:is ida mesma maneira quc sc 1150 de  preer)cller. 
as vacancias nas cornniissGes mistas, qiie teem tle ser es- 
tabelocitlas scgundo as eslipulnçóes d'este 1r;itado. 

Art. 8." Se o oilicial coiiiniaiiclarile de clualiluci. clos 
r i : i v i~~  das rcspectiraj rnai-irilias i w e s  de  i'orlugal c tl:i 
(irari-Ilretoiilia, tlevidlirricnie riorncndo ria coiiformidnilc! 
(13s contli~ões clo arligo 2.' d'estc trat;ido, se tlesrinr. a 
qiirilquei* i.cspctiio dns estipula1;ões do dilo tr;itado, e das 
instriicções a elle arirics;is, [~ocleri (J governo que se julg:ii2 
lesado pedir tima reparasao; c cm tal caso, o governo :I 
que esse ollicial corrimaridante periencer, s e  obriga a mari- 
(lar proceder a iri\.cstig;i~0es sobre o 01)jeclo da queix:~, I )  

a inipor no dito oflicial iitn castigo proporcionado a qii;il- 
quer traiisgi.ess50 q u ?  possa Itlr cornrneltido acintos~i- 
rnentc. 

Art. 0 . O  Qiialquer ciribarcaçiio portugueza oii biait;iri- 
riica que for vijiLad:i em virtude ílo presente tratado, pl')il~: 
scr  legitiniarriciiie tlotida, e mand;id:i ou coriduzid:~ [I: ' - -  
ranle iima das commissúcs rnis1;is ~sl;~beIc(; iùli~ em COII -  
scqueiicia d:is estipulliçócs d'cllc?, se acaso algurri;~ das 
coos:is abaixo niericionadas for encori1r;ida rio seu apl):i- 
rellio oii esc]uil~:icáo, ou se se I)ibovar que esliverani 3 
bordo diiranle a viagem que n embarcacão seguia qiiaiido 
apresada; a saber: 

1." &~scotilli;is com xadrezes, eni vez de  escotillias fc- 
cliatlns, como usam as emt)arcacGcs mcrcarites. 

2 . O  Sepnrnciíes ori rep:ii~tirneiitiis rio por40 ou iia cn- 
beria, eni niaior nuiiicru do que s5o necessarios para ciii- 
Iiat.ca<cies eriipregail;is rrii commercio licito. 

3." iJrançlias de subresallenle, preparadas para se  ai,- 
rnarem com uma segunda coberla ou coberta para csci-;)- 
vos. 

4." Cadeias, grilhões oii algem:is. 
5 .O  Maios quantidade de  agiin cnl tnneis ou em taii- 

ques, do que 6 mister para consurno da tripulaç5o da em- 
harcaç30, como navio merciinle. 

O . V m  niiniero extraonlinario de  toneis para a agua, 
ou cltr oiiti~as vasillias para giinrd;ir liqitidos, salvo se o 
mcstrt3 ;il)iciscnlar uma certicláo da alfaridega do logar 



d'onde se dcspachoii na siin pnrli~la, declarando C ~ I I C  os  
donos da erribarcaç;io dcr'ini fi:inqa idoricn de que aquellc 
eulrnortlinario niimcro 111: toiieis oii t l i t  ouli:is vnsillilis 
seri:] si>menlc empregado ein rccebcr n ~ c i i e  de palma, ou 
p a p  niitros fins de  commcrcio licsito. 

I.' Jlaior (1unn1idadc tle t)aridejns, :arnelas oir ccllias 
tle rnnclio, do qrie b necessni i;i para uso da t i  i l~~ilaqáo tla 
emhái-cayão, como na\ io mercarilc. 

8.' Uni caltleir5o ou outros ;ippnrcllios de cozinlia, dc  
c\lraordinario tamanho e niaioi,cs, OLI atln~tatlos p:ii a se 
torn;ireiri inaiores tlo qiie 6 ricccssnrio p;ira riso tl:i tripii- 
1aç;lo da ernbnrcacáo como navio merc:iritc; oii innis di: 
iim calrleirão, ou outros apparellios de  coziiilia dc t:inin- 
iilio ortliiiario. 

O." Uina qiiaiitidade estraorclinnrin di: arroz ou tlc fa- 
rinlia do Brazil cslraliidn da mandioca, viilgai mente clia- 
iriada faririlia dc pau, ou de rnillio rniudo ou g i ~ ~ s s o ,  ori 
de  qualquer outro gencro de  niaritiriierito, alcin da que 
pro~avelmentc se pódtb toriinr ~irccisa para uso da ti'ipu- 
laqáo, uma ~ c z  que o tliio arroz, f;irinli;i, f;iriiilin de  pau, 
d c  millio grosso, ou oulrn qualquer gencro de maiilirneri- 
to, n5o tciiha sido lançado no ri!aiiiSesto conio pai te tl;i 
cargii para iicgocio. 

10." Uma quaritidade dc esleiras oii esleii.cjes, 1ii;iior 
clo que C: neccssaria para uso da tripulii(;ao tl:i cnibarc:i- 
c;Zo, como navio mei.canle. 

Uma cliialqrici., ou mais de iimn d'cssas (li\ ersas cou- 
sas, que se prove ler sido actiatla a hnrdo, oii tcr esl:itlo a 
liordo durarrtea viagem que 3 cmbarcaqio srgriia quando ca- 
pturada, será consitlcraila como prova pritrrtr fucz'e tle antlar 
a cnibarcaçao ernprrgada rio lrarispoi te tlc iiclgros nu ou- 
tros para os i etliizir á escra\ idSo; e ein coiisi~í~ucricia d isso 
sera a embarcaç5o condeniriada e declaracl:) boa prrsn, a 
iiicnos de  se  darem pro\;is cl;iras c incoiiicstavelrnc1i1t? 
sntisfaclori;ts da parte do mestre ou ilorios, a conterito 
dos jiiiies, que tal eml~ai'cnçáo a~it la\a,  ao tcrnpo da siia 
clcten~áo ou api*csamenio, empregada em aljiuinn emprcz:i 
licita, e qrie algumas das diversas cousas acima menciona- 
das, que foram achadas a seu bordo ao tempo dn sua de- 
tençjo, oii tinliam estado a sei] bortlo na viiigeni que se- 
guia, quaiido cal~turad;~,  eram necessarias para fins licitoç 
ii'nc;urll:i pi oprin viagem. 



A l i .  10.' Se alguma das cousas especificadas no ar- 
ligo preredente for achada em qualquer embarcaq20, ou 
se  prove ter estado a seu bordo durante a viagem que se- 
guia i1uando captuiada em \irtiide das estipulações d'este 
tratado, nenliurna compcrisacáo por perdas, damnos o11 
despezas proveilientes da tletcnçio de  lal ernbarcaçfio se  
coricederi em caso algiim ao mestre, oii dono d'ella, ou a 
qiiaiquer ouira pessoa interessada na sua esqiiipaçio ou 
carga, ainda mesmo que a commissáo niixla 1150 profe- 
risse sentença alg-lima de condemnação, em consequencia 
tla sua delençfio. 

Art. 1 1 . O  Eni todos os casos em que algiirna embar- 
c a r ; ~  foi' detida em virtude d'este tratado, pelos respecti- 
vos cruzadores das pnrles contratantes, como tendo estado 
crnpregarla em transportar negros o u  outros para os re- 
tliizir ;i escsravidáo, ou como tendo sido esquipada com 
esse interi to, e for consequentemente sentenciada e cori- 
deinriada pelas commissões mistas que  s e  hão de estabe- 
lecer, conio fica dito, porlera qualquer dos dois governos 
compiaar a embarcaçáo conden~nada, para o serviço cla sua 
marinha real, pelo preço qiie for fixado por pessoa com- 
petente para esse fim escolhida pelo tribunal das commis- 
sões rnihtas; porérii o governo, cujo cruzatlor tiver detido 
a t~mt~ai*ca~.ão coridemnada, terá a preferencia na compra, 
e a não ser assim comprada, serj. logo depois da conde- 
mnawáo inteiramente desmanchada, e assim vendida em 
pedacos separados. 

Ai-t. 1 2 . O  Quando qualquer embarcação tiver siclo jul- 
gada boa presa por uma das commissões mixtas, o capi- 
táo, piloto, trip~ilaçáo e passageiros achados a bordo da 
dita embarcação serao immediatamente postos A disposi- 
cá0 do goveriio do paiz (debaixo de cuja bandeira nave- 
gava a dita cmharcaçáo ao tempo da sua captura) para 
serem processados e punidos segundo as leis tl'esse  pai^; 
da mesma maneira o dono da crnbarcaçzo, as pessoas in- 
teressadas na sua esqiiipaç20 c c:lrga, e OS seus respecti- 
vos agentes ser20 processados e piiniclos, salvo se provn- 
rem não ter tido parte n'aquella infracç2o do presente 
traiado, em consequencia da qual Iiouier sido conde- 
mnada a embarcação. 

Art. 1 3 . O  Cada uma das duas altas partes contratarites 
miii solemncmenle se obriga a garantir a liberdade aos ne- 



gros que forem emancipados em rirtude do presente Lra- 
tado pelas commissões mixtas estabelecidas nas colonias 
ou possessões d'esse governo; e a dar d e  tempos a tem- 
pos, e todas as vezes que for pedido pela oiitra parte, ou 
 elos membros das commissões mixtas, por cuja sentença 
tiverem os escravos sido libertados, a mais ampla infor- 
maçáo a respeito do estado c condi@o dos ditos negros, 
com o proposito de  assegurar a devida execuçio do tra- 
tado a este respeito. 

Com este fim foi feito o regulamento, annexo a este 
tratado, sob a letra C, para o tratamerito dos negros liber- 
tados por seriteriças das commissões miaias, e fica decla- 
rado formar parte integrante do presente tratado; reser- 
vando-se i s  duas allas partes contratantes o direito d e  
alterar, por commum consentimento e nluiuo accordo, 
mas [do  de  outra maneira, os termos e teor do dito regu- 
lamento. 

Art. 1 4  .O As actas ou instriimentos annexos a este tra- 
tado, que mutuamente se  cnnvencionou deverem formar 
uma parte integrante tl'elle, s io  os seguintes: 

A-Instrucções para os navios das marinhas reaes de 
ambas as naçóes, empregados em preveriir o transporte 
d e  negros e outros, feito com o fim de  os reduzir d es- 
cravidáo. 

B-Regulamento para as commissões mixtas. 
C-Regulamento para o tratamerito dos negros liber- 

tados. 
Art. 45." Sua Magestade a Rainha d e  Portiigal e dos 

Aigarves, declara por este artigo pirataria o trafico da es- 
cravatura, e que aquelles dos seus subditos, que, debaixo 
d e  qualquer pretexto que seja, tomarem parte no trafico 
de  escravos, serão sujeitos A pena mais severa imrnediata 
dt d e  morte. 

.4rt. 1 6 . O  O presente tratado serh ratificado, e as suas 
ratificacões ser20 trocadas em Lisboa, no termo de  dois 
incizes, contados da dala da sua assigriatura, ou mais cedo 
sc for possivel. 

Em testemuntio do que os respectivos pleriipotenciarios 
nssignaram em originaes duplicados, portuguez e inglez, 
o presente tratado, e o firmaram com o sêllo das suas ar-  
mas. 
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Feito em Lisboa, aos 3 dias do mez de jullio do anno 
do nascimento de  Nosso Senlior Jesus Christo de  1842. 

(L.  S.)= Dnqtre de Pairnella. (L. S.)- Howard de 
Wtrlil~n. 

1 \ \ 6 \ 0  \ \O T R I T I I I O  E\TKE I'OIITOCIL E I G I I I X - B R E T I h U I  SOBIIE O T U F I C O  
I)\  ESCH\\ITIIII IUS 'I UIIS uu iiez DE JLLUO nE isrt 

INçTRCCÇOES PAKA OS NbVIOS DAS i\l.ARIXIIAS REIES 
PORTUíiUEZ.4 E DRITANNICA 

EIL'IIEGADOS EM IMPEDIR O TRlFICO Uh ESCRAVATURA 

Artigo 1." O commandanle de qualquer navio perten- 
cente ti marinha real portugueza ou britannica, que esli- 
ver munido d'estas instruccões, terá direito de visitar, 
(lar busca e deter, salvo nos limites exceptuados no arti- 
go 2.O do tratado, qualquer embarcaçáo portugueza ou 
hritanriica, qiie estiver effectivarnenle empregada, ou se  
suspeitar que esth ernpregadti em transportar negros, ou 
ouiros, corn o íiin de os reduzir ti escravidáo, ou de  teia 
sido escpipada com essas vistas, ou de  ter  sido assim em- 
pregada durante a viagem em que for encontrada pela 
dito navio da marinlia portugueza ou britannica, devendo 
em consequeacia o dito commandante conduzir ou man- 
dar a mesma embarcaç90, o mais breve possivel, para ser 
julgada pcrante uma das commissões mixlas, estabeleci- 
(13s em virtude do artigo 6." do dilo tratado, que será n 
mais proxima do logar ria detençáo, ou aquella a que o 
dito commandante, sob sua responsabilidade, julgar que 
se poderi chegar com mais brevidade. 

Art. 2 . O  Todas as vezes que um navio d e  qualquer das 
marintias reacs, devidamente auçtorisado, como acima fica 
dito, encontrar uma embarcaváo cluc esteja no caso de  ser  
visitlida, na fórma das estipulacóes do dilo tratado, será a 
visita feita com a maior nioderaçáo, e com toda a attençáo 
que se deve observar entre nac0es amigas e alliadas; e em 
todos os casos ser5 esta visila feita por um official cujo 
poslo 1150 seja inferior ao de  tenente nas respectivas ma- 
ririlias de I'ortugal e da Gran-Bretanha, salvo se  o corn- 
mando, por rriotivo de  morte, ou por qualquer outra cir- 
ciimslariria i8èi.:iir PIri oficial de 1):itente inferior, ou se o 



nfíicial quc fizer a visita, for a esse tempo o segundo com- 
mandante do navio quc fizer essa visita. 

.4rt. 3 . O  O commandante d e  qualquer navio das duas 
reaes marinlias, devidamente auctorisado, como acima fica 
dito, que deti\ e r  qiialrlucr emharcaçlo em ot~servaricia do 
teor das presentes instruc~Ges, farh por escripto ao tempo 
da deteiiç30, uma declaras30 aiilheniica que mostre o es- 
tado em que achou a embarcaçáo detida, a qual declaraç3o 
devera ser por elle assignaila, e sc>rá dada ou mandacln 
jiintamerite com a embarcal50 capturada a commissão 
mista, perante a rjual a tliia embarcacão será levada ou 
mandada para ser .jul:atla, e dttvera entregar no mestre 
da cmharc;içiío detida uma certidáo assigriatl:~, dos papeis 
iippreliendidos a bordo, assim como tlo numero dos escra- 
vos acliados no acto cla deteiiçBo. 

N3 dcclara(50 autlieritica, qiie por este artigo se exige 
do apresador, bem como na certidfio do's papeis appre- 
tiendidos, dere i i  elle iiiscrir o seu proprio riorne, o nome 
do navio apresador, a latitude e longitude do logar onde 
a deteiic2o tiver sido feita, e o numero dos escravos nctia- 
dos a boi*do (1,i ernliarcação qiiando tletirla. 

Quando o commariilnnte do cruzador não julgar dever 
tomar sobre si o conduzir e entregar a embarcação detida. 
rião confiara esse serviço a nerihum onicinl tle patcntc in- 
f't:rioi. A de tenente cle marinha, salvo se for a nlguiii offi- 
c:i;il qiie ;I esse tempo n3o srja inferior ao tci*ceit'o ern c'oin- 
rnando do navio apresndor. 

O oflicial pncarregíitlo da ernbarcnc;io tfelidn d ~ v e r á ,  
quando levar os papeis da einbarcaçáo perante a comniis- 
sBo mista, entregar ao tribiirial um rclatorio por elle as- 
signado e autheriticado por juramento, (Ic! quaescluer mu- 
dançasque possam ter occorritlo a respcito d a  embarcayfo, 
da su3 tripirl:i~ão, escravos, se os liouver, e da siia carga, 
cntre o periodo da sua detençáo, e o teriipo da eriiregu 
do dito reliitoi'io. 

Art. 4.V);i i . t~ alguina (Ia triprilacão, uri ilos passagei- 
ros ou da carg,i, oii dos escravos :ichados a bordo dn cm- 
barcaç3o apresada, s e r i  tirada d'ella, ati: iloe a (li ta embar- 
caçáo ienlia sido entrpgiie a uma das criniiiiissõ~s rnixlas, 
salvo se 3 trailsfcrencia cle toda ou pa1 te cld tripulacáo ou 
dos passageiros, o11 (10 lodo, oii p;irte tio. escraios aclia- 
dos a 1)ortlo. sr! jiily:ir necpssai ia. i1iii3i '  sibl;i [,:ira Ihrs rnri- 



servar a vida, ou por qualquer outra consideração de hii- 
mariidlide, qucr seja para segurança das pessoas encarre- 
gadas de conduzir a embarcaçáo depois da sua detençáo; 
em o qual caso o commandante do cruzador, ou o oficial 
encarregado da dita embarcaçao detida, lavrar8 um termo 
em que declare as rasóes da dita Iransferencia; e os com- 
mandantes, marinheiros ou passageiros assim transferidos 
seráo conduzidos ao mesmo porto aonde for a embarca~áo 
e carga. 

Os plenipotencinrios abaiso assignados convieram, na 
conformidade do artigo 14." do tratado assignado por elles 
n'este dia, aos 3 de julho de i Hi2, que as instruccões pre- 
cedentes que constam de riualro ar tiaos. ser30 annexadas 
ao dito tratado e considêradas como 'parte integrante 
d'elle. 

Aos 3 de julho de i842.=(L. S.) Duque de Palrnella 
=(L. S.) Howard de Waltlen. 

HEGULAMENTO PARA A S  COMMISSÚES MIXTAS 
QUE DEVEM JULGAR O S  CASOS DAS EMBARCAÇÓES 

NACONFOHMIDADEDOTRATADOEFITRE PORTUGALEAGRAN-BRETANHh 
SOBRE O TRAF1í;O DA ESCRAVATURA, I)E 3 DE JULHO D E  1844 

Artigo 1 .O AS commissões mistas que se estabelecerem 
na forma das estipulaçóes do tratado do qual esteregula- 
mento C declarado formar parte integrante, serio compos- 
tas da maneira seguinte: 

Cada uma tlas duas altas partes contratantes, nomeara 
um commissario e urn arbitro, que serão auctorisados a 
tomar conhecimento, e a julgar sem appellação, todos os 
casos de presa ou detenção de embarcações, que em ob- 
servariciii das estipulaçi5es do dito tratado forem levados 
perante elles. Os commissarios e os arbitros, antes de 
eritrarem no exercicio das funcfles de seus cargos, deve- 
ráo respeclivaniente prestar juramento perante o princi- 
pal magistrado dos logares onde as mencionadas commis- 
s6es residirem, cle que 1130 de julgar justa e fielmente; e 
de que náo daráo preferencia nem aos reclamantes nem 
aos apreçadores; assirn como de que Iião de obrar em to- 



das as suas decisões na conformidade das eslipulações do 
sobredito tratado. 

A cada uma d'estas commissões estar4 aggregado um 
secretario ou ot'ficial de registo nomeado pelo soberano 
em cujos territorios residir a tal commissáo, o qual secre- 
tario ou oficial de registo regislar8 todas as actas d'essa 
commissão, devendo antes de entrar no exercicio do 
seu cargo, prestar juramento perante elle de que se 
ha de conduzir com o respeito devido ê auctoridade da 
dita commissão e portar-se com fidelidade e imparciali- 
dade em todas as materias relalivas ao seu respectivo 
cargo. 

O ordenado do secretario ou oficial de registo das 
commissões que se estabelecerem nas possessbes colo- 
niaes de Portugal será pago por Sua Magestade Fidelissi- 
ma, e o do secretario ou ofljcial de registo das commis- 
sões que se estabelecerem nos dominios de Sua Magesta- 
de Britannica, serê pago por Sua dita Magestade. 

Cada um dos governos satisfarê metade da importancia 
total das despezas eventuaes das ditas commissões. 

Art. 2 . O  As despezas que fizer o oficial encarregado da 
recepção, manutençáo e cuidado da embarcação, escravos 
e carga detidos, e as que se fizerem com a execução da 
sentença, bem como todos os gastos O C ~ ~ S Q ~ ~ ~ O S  por le- 
var uma embarcação a ser julgada, serão pagos, no caso 
d'ella ser condemnada, pelos fundos que provierem da 
venda dos materiaes da embarcação depois que for des- 
mancliada, das provisóes d'ella, e d'aquella parte da car- 
ga que consistir em mercadorias, e 'no caso que o produ- 
cto da venda de tudo isto não seja suficiente [)ara pagar 
taes despezas, será preenchido o que faltar pelo governo 
do paiz em cujo territorio tiver sido condemnada a cm- 
barcac;ao. Se porbm ella ficar desempedida, serão as des- 
pezas occasionadas por a l e ~ a r  a ser julgada, pagas pelo 
apresador, excepto nos casos especificados e de outra for- 
ma regiilados no artigo 10." do tratado a que este regula- 
mento esta annexo, e no artigo 7." d'este regrilamento. 

Art. 3." As commissões mixtas decidirão da legalidade 
da detenção d'aquellas embarcac;ões que os cruzadores de 
uma ou outra nação detiverem na conformidade do dito 
tratado. 

Eslas commissões julgarão definitivamente e sem ap- 



pellastto totlas as questóes que se  suscitarem pelo aprc- 
samenlo c deterição rle tacs embarcações. 

O procedimenio d'estas commissijes lera logar coin a 
menor deinoi*a possivel, e para esse fim s e  oxige que as 
commissões decitlarn cada caso, quanto possa ser prati- 
cavel, clentro do espaço de vinte dias contados do dia em 
qiie a eiribarcaç2o delida tiver si00 levada ao porto onde 
i*esitlir :I commiss30 que a lia de jiilgar. 

I<m cbnso ricriliun~ sera demorada a sentença final alern 
tlo pei-iotlo de  dois mezes, quer seja por motivo de  au- 
sencia d:is testemurilins, quer seja por outra qualquer ra- 
são; cxccplo sr? for a requerimento de  qualquer das par- 
ies interessadas, no qiial caso dando a mesma parte ou 
1)artes liança idooea de  que tomam sobre si a despeza e 
risco da demora, poderao as commissões, a seu arbitrio, 
conceder lima dilay3o addicioi~al que não exceda a quatro 
riiezes. Serli perrnillido a qualqrier parte empregar aquelle 
:idvogado que julgue capaz de a coadjiivar na defeza cla 
sua causa. 

As sessijes das ditas commissóes mistas serão publicas 
e todas as partes essenciaes dos processos que instaura- 
rem serao ec-criptas rra lingua do paiz em que respectiva- 
mente residii,em as mesmas commissijes. 

Art .  5." A fhrnia clo proc-esso se r i  a seguinte: 
Os coinmissarios respeclivamente nomeados pelos dois 

governos, examinar20 em primeiro logar o s  papeis da 
embarcaçáo ile ticla, c lomaráo os depoimentos do mestre 
ou commandante c de clois ou ires, pelo menos, dos prin- 
cipaes iridividuos de  bordo da diia embarcação, assim 
como a declaraçáo jurada do apresador, se acaso parecer 
riecessari:i, a fim de  se Iiabilitarem a julgar e sentenciar 
s e  i1 mesma embarcacáo foi oii n2o justamente detida, se- 
gundo iis estil)iilayócs do sobredito tratado, e a fim de que 
n'essa confor~iiidadc ella fique condemnada ou desempe- 
ciida. 

Acontecerido qiie os dois commissarios ti50 concordem 
na setilcnça que devem proferir sobre qualquer caso pe- 
rante elles proposto, ou seja a respeito da legalidade da 
deteriçao, ou de  a embarcação eslarou ri30 nos termos de  
dever ser conclernriada, ou acerca da indemnisaçio que se 
tlcve coricedcr, ou solirc qiinlqner oiilra questão que vos- 
aa ~'esiillai' do riiericiuriatlo api-esariicriio, ou no caso que 



se suscite alguma diíierença de opinião quanto ao modo 
de proceder da dita commiss30, tirarão elles á sorte o 
nome de um dos dois arbitros nomeados como acima se 
disse, o qual depois de ter examinado todo o processo, 
conferenciará sobre o caso com os dois supramencionados 
commissarios, proferindo-se então a decisão ou sentenqa 
final, na coriformidado da opinião da maioria dos tres. 

Art. 5 . O  Se a embarcação detida for mandada restituir 
por sentenfa da commissão, serão a embarcação e sua 
carga logo entregues no estado em que então se acharem, 
ao mestre ou á pessoa que o representar, podendo o dito 
mestre ou a tal pessoa requerer perante a mesma com- 
missáo, que se lhe faça uma avaliação da importancia das 
indemnisações que possa ter direito a reclamar. 

O mesmo apresador, e na falta d'elle o seu governo, 
ficará responsavel pelos prejuizos a que possam vir a ter 
direito o mestre da dita embarcação ou os donos d'ella ou 
da sua carga. 

As duas altas partes contratantes se obrigam a pagar 
no praso de um anno contado da data da sentença, as custas 
e prejuizos que forem julgados pela sobredita commissão; 
ficando mutuamente entendido e convencionado que taes 
custas e prejuizos serão pagos pelo governo do paiz de que 
for subtlito o apresador. 

Ari. 6." Se a embarcação detida for condemnada, será 
declarada hoa presa jiintanie~ilc com a sua carga, de qual- 
quer qualidade qrie ella seja, á excepção dos negros ou 
outros que tiverem sido trazidos a seu bordo para o fim 
de scixm reduzidos fi escra~idáo; e a dita embarcação, 
segundo o que se acha estipulado no artigo I I .O do trata- 
do (I'esta data, sera, assim como a sua carga, vendida em 
leilão, a beneficio dos dois governos, obrigarlos ao paga- 
mento das despezas supramencionadas. 

Os escravos receberão da commissão uma carta de al- 
forria e serao entregues ao governo a que pertencer o 
cruzador que fez a captura, para serem tratados na fbrma 
dos regulamentos e condiçõcs contidas 110 anneso a este 
tratado, debaixo da letra C. 

As despezas feitas para a manuten@o c torna-viagem 
dos commandantes e tripulação das embarcações conde- 
mnadas, serão pagas pelo governo de que forem subditos 
os taes commandantes e tripulaqõw. 



Art. 7 . O  As commissões mixlas tomarão tambem co- 
nhecimento e sentenciarão definitivamente e sem appel- 
laça0 todas as reclamações de indemnisação por perdas 
causadas As embarcações e cargas, que houverem sido 
detidas segundo as estipulações d'este tratado, mas que 
não tiverem sido julgadas boa presa pelas ditas commis- 
sóes; e em todos os casos em que for ordenada a restitui- 
çao de taes embarcaçcjcs e carga (salvo os mencionados no 
artigo 1 0 . O  do tratado, e em uma subsequente parle cl'este 
regulamento que lhe esta annexo) deverão as commissóes 
julgar ao reclamante ou reclamantes, ou ao seu bastante 
procurador ou procuradores, a beneficio d'elle ou d'elles, 
uma justa e completa indemnisa@o de todas as custas do 
processo e de todas as perdas e damnos que o dorio ou 
donos tiverem effectivamente soffrido por um similhante 
apresamento ou detenção ; a saber: 

1 . O  Em caso de perda total o reclamante ou reclaman- 
tes serão indemnisados: 

A- Do casco da embarcação, do seu massame, appa- 
rellio e mantimentos; 

B - De todos os fretes vencidos e a vencer ; 
C-Do valor da carga de generos, se a houver, dedu- 

zidos todos os gastos e despezas que se fizer com a venda 
de tal carga, inclusa a commissão de venda; 

D - De todas as outras despezas usuaes em simil haiite 
caso de perda total. 

2 . O  Em todos os outros casos em que a perda não for 
total, salvo os abaixo mencionados, serão o reclamante ou 
i-eclamantes indemnisados: 

A- De todos os prejuizos e despezas especiaes causa- 
das á embarcação por ter sido detida, e da perda do frete 
vencido ou a vencer; 
B- Da cstalia quando se deva, na conformidade da ta- 

1)ella annesa ao presente artigo; 
C - De qualquer deterioração da carga ; 
D - De todo o premio de seguro sobre augmento de 

risco. 
O reclamarite ou reclamantes terão direito ao juro, na 

rasão de 5 por cento ao anno, da somma que Ihes for jul- 
gada, ate que seja paga pelo governo a qiie pertencer o 
navio apresador. A importancia total d'esta indemtiisa- 
çZo serh calculada ria moeda do paiz a que pertencer a em- 



barcaçio detida, e seri liquidada ao cambio corrente do 
dia da sentença. 

As duas altas partes contratantes convieram todavia, se 
se provar de modo qiie satisfaça os commissarios de am- 
bas as nações, e sem Ihes ser preciso recorrer a decisão 
de iim arbitro, que o apresador fora induzido em erro por 
culpa do mestre ou do commandante da embarcação de- 
tida, que n'este caso não teri direito a dita embarcação a 
receber pelo tempo da sua detenção, a estalia estipulada 
no presente artigo, nem qualquer outra indemnisaçáo pe- 
las perdas e damnos, ou desyezas procedentes da mesma 
detençáo. 

TABELLA DA ESTALIA OU INDEY?zISAÇ.&O DIARIA DAS DESPEZAS 
IJA DEMORA DE U N A  EMBARCAÇÃO 

De i00 toneladas ate 420 inclusive.. ........... £ 5 
De i21 Y 150 m ............... E 6) 
De 151 n i70 J ............... 8 

E assim h proporc,ão. 
Art. 8." Nem os commissarios, nem os arbilros, nem 

os secretarios das commissões pedirão ou receberão de 
qiialquer das partes interessadas, nos casos propostos pe- 
rante as commissões, emolumento oii dadiva alguma, de- 
baixo de qualquer pretexto qiie seja, pelo desempenho 
dos deseres que tSem de cumprir. 

Art. 9 . O  Quando as partes interessadas julgarem ter 
molivo para se queixarem de alguma irijiistiça manifesta 
da parte das commissões mixtas, poder30 representa-la 
aos seus respectivos governos, que se reservam o direito 
de se entenderem mutuamente para prevenir Lal injustiça 
para o futuro. 

Art. 40.' As duas altas partes contratantes convieram 
em que no caso de fallecimenlo, enfermidade, ausencia 
com licença ou oiitro qualquer impedimento legal, de um 
ou mais dos commissarios ou arbitros, que compõem res- 
pactirrimcnte as suprnmencionadas commissões, sera o 



lognr 110s ditos con~n~issarios ou a r b i t r o ~  inteiranienle sup- 
pi'ido da niarieirn scguiiitc : 

1 ." Da parte de  Sua Magestadt: Brilannica e n'aqiiellas 
cornmiss6es ciiic se estabelecerem nas possess6es de  Sua 
tlila Mngcstade, se a vacancia for do commissario brilan- 
riico, seisi o seti logar preenchido pelo arbitro britanriico, 
e tarito ,n'ailiielle caso como se a vacnncia for originaria- 
mente do arbitro britannico, ser3 o logar d'elle successi- 
vamente preenchido pelo governarlor o11 tencnlegoverna- 
tlor residente nas mesmas possessões, pelo principal ma- 
gistrado, c pelo secretario do governo d'ellas; e a s  ditas 
commissóes assim constiluidas como acima, farão a s  suas 
sessóes, c cm toclos os casos propostos peranle ellas para 
serem julgados, procetlerão a julga-los, e a proferir sen- 
[eriça n'essi conformidade. 

?.")a parte da Gr:in-Rrelanlia, e ri'aquellas conimis- 
sões qiie se estabelecerem nas possessões de Sua Mages- 
tatle Fidelissima, se a vacancia for do commissario bri- 
t:irinico serci o seli logar preenchido pelo arbitro britanni- 
co; e tanto ril:iquelle caso como se ella for originariamente 
tln arbitro I~rilannico será o seu logar successiramente 
prceticliido pelo corisiil e rice-consiil brilarinico, se Iiou- 
ver urn consiil ou vice-consul britariiiico nomeados, e re- 
sitlerilcs nas ditas possessóes; mas se a vacaneia for tanto 
tlo commissario corno do arbitro britannico, s e r l  enlão 
preericliitla a do commissario pelo consul britannicc, e a 
tlo ar l~i t ro  pelo vicc-c.onsul britannico, se  houver um con- 
R I I I  e iim vice-consiil britaiinicos nomeados e residentes 
112s ditas possessócs : e ri20 tiavendo consol ou vice-con- 
sul bi*itnnriico para preenclier o logar do arbitro hritanni- 
co, ser i  entio cliamado o arbitro poririguez n'aquelles 
casos ein que o deveria ser o br*iiannico, se  o houvesse; 
mas se a vacancia fnr tanto do commissario como do arbi- 
liso briltinnico, e não I~oiiver consul nem vice-consul bri- 
taritiico para as preenclier inlerinarnenle, farão então o 
comrnissario e o arbi1i.o portuguez as siias sessóes, e eni 
t,odos os casos propostos peranle elles para serem jiilga- 
dos, proceder30 a julga-los e a proferir sentença n'essa 
conformidade. 

3 . q a  parte de  Porlugal, c n'aquellas commissóes que  
se esiahelecerem nas possessões de Siia Magestade Fide- 
lissirria, se a vacanuiri for do commiss7rio portuguez, será 



» seu logar preeti~.liido pelo arbitro porliigiiez; e iarito 
ii'arlriclle caso coriio sc a vacancia for oi~igir~:iriarilente do 
arbitro porliiguez, ser5 o logar d'elle sui:cessi~ariic~rile pre- 
cncllido pela psincipal auctoridade civil resideritc nas 
mesmas possessões, [)elo principal magislrado e pelo se- 
cretario do governo d'ellas, e as dilas commissões assim 
c7nnslitiiitlas como acima farao as siias sessões, e em to- 
tlos os casos proposlos perante ellas para serem julgados 
j)roccderào a julga-los e a proferir sentença n'essa cori- 
formid:ide. 
4." Da parte de Portiigal, e n'aqiiellss commiss0es qiic 

se eslabelecerem rias possessões de Sua hlageslade B1.i- 
tanriica, se  a vacancia for do commissario portiigiiez, s e r i  
o s ~ i i  logar preencliido pelo arbitro porlugiiez, e tanto 
ii 'arl~i~~lle caso, corno so ella for originariameiiie tlo arbi- 
tro poi~tiigucz, ses i  o scii logar successivamerilr~ preeri- 
cliitlo [)elo consiil e vice-consul portuguez, se Iroiiver um 
consiil ou vice-consiil portugucz iiomeados e iaesidentes 
nas dilas possessões; mas se  a vacaricia for tanto (10 com- 
rnissareio como do arbitro portiiguez, serii entao preen- 
chida a do commissario pelo consul portuguez, e a do 
arbitro pelo vice-consul portuguez, se Iiouver um consul 
e iim vice consiil portiiguez nomeados e rcsiderites nas 
ditas possessões, e ri20 havendo corisul ou vice-consul 
portiigiiez para preenclier o Iogar do arhitro portuguez, 
aerii então chamado o arbitro brilannico, n'aquelles casos 
em que o deveria ser o porttiguez, se o lioiivesse; mas s e  
:i vacancia for tanlo do cornrnissario como do arbitro por- 
tuguer., e rião Iioiiver corisul nem vice-consul portuguez 
para as preencher interinamente, farão entáo o commis- 
sario e o arbitro brit:iririico as suas sessões. e em todos os 
casos proposlos perantei rlles para serem julgados, proce- 
tlesáo a julga-los e a p!rofesir seiitença ri'essa conformi- 
dade. I 

A principal auctoridade civil do estabelecimento onde 
Irouver de  residir quaiquer das commissGes mixtas, de- 
vera, rio caso de  occonrer alguma vacancia, ou seja do 
comrriissario, oii do arbitro (13 outra alta parle contratan- 
te, dar logo parte il'ella d principal aucloridade civil do 
csiabclecinierito mais proximo da dita outra alta parte 
corili'alarile, a fim dc que  essa vacanri;~ se possa preen- 
chcr rio rn:\is 1,rcvc ~ierioclo possivel; e cada umti das al- 



tas partes contraiantes concorda em preencher definiti- 
vamente o mais depressa possivel as vacancias que por 
fallecimento ou oiitra qualquer causa possam occorrer 
nas supramencionadas comir~issões. 

Art. 4 1 . O  As commissões mixlas deverão transmittir 
todos os annos, ao respectivo governo, um relatorio con- 
cernente: 

I .O  Aos casos que  forem propostos perante ellas para 
serem julgados; 

2 . O  Ao estado dos negros libertos; 
3." A qualquer informaçáo que possam obter a res- 

peito do tratamento e progresso feito na educaçáo reli- 
giosa e mechanica dos negros libertos, devendo o dito 
relatorio ser annualmente publicado em cada paiz, com 
auctorisaçáo tlo governo. 

Os plenipotenciarios abaiso assignados, na conformi- 
dadi? do arligo 44.O do tratado por elles assignado n'este 
dia 3 dc jiillio di: 1852, convieram em que o precedente 
regulamento, que consta de  onze artigos, seja annexado 
ao dilo ti'atado e considerado como parte integrante rl'ellc. 

Lisboa, 3 de jullio tle 4842. 
(L. S.) = Dtrgrle de Pnlmella. (L. S.) = Howard de 

IValtien . 

AXSEXO C 

HEGLLAMEXTO REL.\TIVO A 0  TI1ATAJlESTO DOS NEGROS LIBERTOS 

Arligo 4 .O O objecto e fim da letra e espirilo d'este re- 
giilaniento C: assegurar aos negros e outros libertados, em 
virtude das esl ipula~óes do tratado a que este regula- 
mento esta annexo (com a marca C), bom tratamento per- 
manente, e tima plena e completa alforria, na conformi- 
dade das humanas intenções das altas partes contratantes. 

Art. 2 . O  Logo depois que a sentença d e  condem11a~3o 
d e  uma embarcação, accusada d e  estar iniplicada no i l l i -  
cito trafico da escravatura, tiver sido proferida pelas com- 
missóes mixtas estabelecidas em virtude do tratado a que 
este regiilamento esta annexo, todos os negros, oii outros, 
que estiverem a seu bordo, e que foreni trazidos para elle 
com o fim de screm reduzidos A escravidão, serão entre- 



gues ao governo a que pertencer o cruzador que tiver feito 
o apresamento. 

Art. 3." Os negros assim libertos e entregues a esse 
governo serão postos debaito do cuitlado e superinten- 
dencia de  uma junta, composta de dois membros ou com- 
missarios auctorisados a convocar um terceiro quando se 
dêem as circumstancias abaixo especificadas. 

N'aquellas colonias ou possessiies de  Siia Magestade 
Fidelissima, aoiide, em virtude do tralatlo a que este re- 
gulamento está anneuo, liouverem de residir as commis- 
sões mixtas, serão as juntas de superinlendencia dos ne- 
gros libertos compostas dos governatlores das ditas colo- 
nias ou possessões, e (10s commissarios brilannicos das 
ditas commissões mixtas, e quando os commissarios hri- 
tannicos estiverem ausentes, enláo os arbitros britannicos 
das mesmas commissóes mistas tomar30 nssenio em logar 
dos commissarios, nas juntas de  siiperiritendencia dos ne- 
gros 1 i bertos. 

N'aquellas colonias oo possess5es tle Siia blagestatle 
Britannica, aonde em virtude do pi3escntc tratado houve- 
rem d e  residir as commiss'oes mixtas, serão as juntas de  
superintendencia dos negros libertos compostas dos go- 
vernadores d'aqiiellaa colonial; oii posscssócs, e dos com- 
missarios portuguezes das ditas commissiSes mixtas, e 
r l ~ ~ a n d o  os conimissarios porliiguezes tlstiverem aiisen- 
tes, enláo a s  art)itros portiigiiezes das mesmas commis- 
siíes mixtas tomará0 assento em logar dos commissarios, 
nas jiintas de superin1enderici:i dos negros libertos. 

Os dilrerentcs membros d:is jiintas de superintenden- 
cia, antes de entrarem no exercicio das suas respectivas 
fiincc;ões, deverio pi'eslar juramento peraiite o principal 
magistrado do logar, de  fielmente desempcriharem seus 
cargos, sem favor oii parcialidade, lia conformidade da  
verdadeira intenráo r! intellig~ncia d'este regiilainénto. 

Art. 6." Para melhor levar a effeito o Iirn que se tem 
em vista no preserite regulamento, seri  escoltiida e no- 
meada pela junta d e  superintendencia para olirar debaixo 
da sua direcção, com o titulo d e  curador tlos negros l i -  
bertos, uma pessoa de conhecida proljidatlc e hiiinani- 
dade, que poderá, com auctnrisacáo da junta, empregar 
as pessoas que sejam necessarias para o coadjuvarem no 
cumprimento dos seus deveres. 



O i.iiratloiu assim nomeado deveri, antes do conicc;ar n 
t.xoi,ccr as furiib~0os (10 seu cargo, 1)i'estar perante a jiint:i 
tle sur~eriritenclericia iirii juramerito nos seguinlrs lermos: 

uEu .\. II. jiii'o soleiiiriemerile qiie Iiei de  proceder, 
como melhor soiiber e enterider, fiel e imparcialmente 
rio desempenlic) d o  meti cargo, e rlrie me Iici de  porlar 
coni 0 tlecitlo respeilo para corri a auctoridade da jtinla c111 
stipci-iriteiidencia dos riegiros liberlos, a qiie estou ligatlo. 

<Assim Deus me ajude., 
íirt. 3." ccarador dos negros libertos deverti assistir 

~'essoalinerite i eiitrrga que se fizer dos rieKros a pessoa 
rricari.~gatla pelo goverrio dc  os receber, depois de  pro- 
I'c:rida a si3ntenqa d e  alforria, conio se especilicou no ar- 
tigo 2." d'este regulamento. 

Quando os negros forem erilregues ao go\errio, como 
acima se disse, devera o ollicial que os receber passar re- 
eiho d'elles em originaes tliiplicatlos, que assignara, e em 
clue declare o riumero dos de  cada sexo. 

Uiri tl'estcs recibos originaes serA dado A pessoa ante- 
riornicnte encarregada dos riegros, e o outro será dado 
ao curador, que o deposiiari ria secretaria do registo da 
corrimissão rnixia, que sentençio\i o caso da embarcaq5o 
ern que os riegros foram captiirados. 

Ao tempo ein que se fizer a entrega dos ditns negros 
no governo, pela rnaneira acinia nieiicionada, serão ellcs 
irrspeccionados com miutleza pelo curador, qiie poi i a 
cada um seu nome, o rliial lançara em um livro que inli- 
tiilari Iicgisto dos nrfjl os libertos, e que para esse fim 
deve Iiaver na secretaria da junla de  superintenderieia: na 
frente do nome se  fari a descripcão da pessoa, da sua 
idade pi-ovavel, e signaes corporcos, e de  quaesquer par- 
ticulai~idades que se possam verificar Acerca da familia e 
nacio de t;il negro; beni conio se laii~arti o iiome da em- 
I~arcaçSo em que foi capturado. 

Cad;i negro ser i  então m:ircado na parte superior (10 
braço direito coin um pequeno instrumento de prala, (pie 
terli por divisa um symbolo de  libcrclarle. 

Art. 6." A junta d e  superinteridencia deveri enláo fii- 
zer constar pelos papeis publicos a sua iritenção d e  por a 
aprendizes os npgros libertos, e passados sete dias depois 
tle feito este anriuncio, t e r i  iogar o assoldadar ou dar para 
iilrrcridizes os r~r:~i o.; rm leiláo publico ori propostas par- 



Liculares, como se  ji~lgar mellior ; sendo eiiláo distribuiilos 
negros pelas pessoas que os loniai,ern dc soltl;ida, com ;is 
condições e c.stipiilaqóes abaixo niencionatl;~~, r l i i r ,  se r io  
publicadas ao tempo tlo leilio nii das propoi;i:is: assirii 
como seráo encorporadas em urna eàci i1~tiii.a oii iiistru- 
merito que se  ha de  celebrar com lodas as forrn;iiid;icles 
enire quem os tomar d e  soldaclti e a dita junta. 

Esta escriptura ou iristruinerilo seri feita eni diiplicatlo, 
impressa e rião escripta; ficando iirna copia d'ell;~ em po- 
der  de  qiiem os tomar de  soldad;~, e a oiilra eiri poder da 
jiinla debaixo do cuidado do ciirlitlor. 

Quando as quantias, por tltias ou mais di&rentes pcs- 
soas offerecidas, de  soldada por um riegro, forem igiiaes, 
dar-se-ha preferencia a pessoa que se tiiicarraegai. d e  eni- 
pregar esse negro como oficial inecliaiiico oii como creado 
d e  servir. 

Art. 7." O iempo de serviço a que os agrendizes ti50 clo 
eslar obrigados devera ser de  sele annos para todos os 
negros que, ao tempo de se assoldadarem, tiverem mais 
d e  treze annos d e  iilade; porém tres d'esses sete annos 
poderio depois ser perdoados ao arbitrio da junta, tia- 
vendo recommendaçáo do mestre e provas de que o apreri- 
diz e capaz dc gariliar uma su1)sisiencia Iiorieeta, e 6 me- 
recedor de tal indulgencia. 

O serviço conio aprendizes d'aquelles negros, que ao 
tempo em que se  assoldadarein tivereni ineriris de  treze 
arinos de  idade, deverli çurilinuar a18 aos vi[ite aririos; su- 
jeita a diminuição d'este~piaso ao arbitrio da jurita, Iiaveii- 
do-se dado as devidas provas dc que o aprendiz k merece- 
dor d e  tal iridulgcncia e capaz de se manter a si proprio. 

Art. 8." Quando s e  conliar ao mesmo meslre mais d e  
um aprendiz, tiaveri cuidado em escoltier para esse Iini 
os que forem da mesma naçáo africana, e se for possivel 
da mesma familia; náo sendo em caso algum separado d e  
sua máe o fillio ou fillia que i i ~ e r  mcnos tle clunlorze ali- 
nos de  idade; e antes devtlrido ir sempre tle aprendiz com 
siia m5e para o mesmo mestre. 

Art. 9." O nome e riiorlida do mes1i.e. jiiiitiimerilt~ coiii 
o nome e situaçáo da fazenda ou casa aonde o riegro lil)erto 
tiver de residir, deverio ser inseridos eni fr.eote do iiome 
do negro ria siia escripiura o i ~  inslriirnerilo. 

Art. 10.O Nenhiim negro sei á daclo de aprendiz a mes- 



tre algum qiie rcsida a mais de  vinte miltias inglezas do 
logar em que estiver estabelccitla a commissão miata que 
o Iibertira; e se  aigiim mestre a quem um negro seja dado 
de aprendiz, mudar depois de residencia, e\igir-se-lia que 
assim o participe iinmetliatamerite ao curailor. 

Os aprendizes devem sempre residir ri'aquella desi- 
gnada fazenda ou casa do mestre, que estiver registada 
como situada dentro da supramen~ionada distancia do lo- 
gar aonde se achar eslabelecida a commissáo mixla. 

Art. 4 4." A pessoa alguma sc confiara um ou mais ne- 
gros liberios, sem que prove á juiita que possue abundan- 
tes meios para empregar, mariter e sustentar o dito negro, 
ou negros; e sem que se obrigue, debaixo da multa de  
oitenta duros por cada negro, a que as condições por que 
o recebe Iião de  ser esaclamente cumpridas. 

Art. 42." O mestre se  obrigari a pagar a somma esti- 
pulada pela soldada d e  cada aprendiz; e s e  a impnrtanc~ia 
d'ella tiouver d e  ser  paga por uma vez, podera o curador 
exigi-la, antes de o assoldadar; e se liouver de ser  paga 
periodicamente, poderá esigi-Ia em quarteis adiantados. 

Art. 43." O mestre se obrigará: 
4." A que o aprendiz será mantido com alimentos sa- 

dios e abundantes, e sera provido com o vestuario que for 
iisual segundo o costume do paiz. 

- . q u e  seca instruido nas verdades da religião cliristl, 
a fim de poder ser baptisado antes de expirar o segundo 
:irino do seu tempo d e  aprendiz. 

3." Qiie se r i  vaccinado o mais depressa possivel de- 
pois d e  I~avcr sido entregue ao cuidado do mestre, e que 
lias suas molestias ter8 a conveniente assistencia d o  faciil- 
tativo, e ser5 tratado com o devido cuidado e attenção, e 
no caso de fallecimento, que se r i  decentemente enter- 
rado a custa do d11o rneslre. 

4.O Que se  ensinara ao aprendiz alguma occupação util, 
ou que serA instruido em algum commercio ou oficio 
meclianico por onde fique liabilitado a poder manter-se 
quando tiver espirado o tempo do seu serviço. 

5." Que quando nascer um filho de alguma aprendiz 
fara o mestre immediata participação d'esse acontecimento 
á junia de superinlendencia, a fim de que similhante facto 
seja devidamente registado. 

6.' Qiie o baptismo de uma creanqa nascida em taes 



circumstaiicias terd log:ir dentro tle tres mczcs dcpois do 
seu nascimento, e qiie o s c i ~  est:itlo dc, liberdade serh de- 
clarado no assenlo rle baptismo; mas que a tlita creança 
ficara com sua mãe ate tlue csi:i acabe o seu tempo de 
aprendizado, e será siistentatla e tratada pelo mestre d'ella 
do mesnio modo que tini alireniliz. 

, Art. 15." Nenhiirn rnestscl scrii auctorisado em caso al- 
gum a traspassar ii oiitso mestre o seu aprendiz negro, 
sem permissão especial c por escripto da jurita, e se  o 
mestre Iioirver rle sair do paiz oii tiver de mudar a siia 
i~esid~ricia para uma outra parte sittiada alem dos limites 
acima pi~~~scr ip los  piira as pessoasque teem aprendizes; ou 
se viei a actiar-se t3o transtornado de foi tiiiin qile se  veja 
obrigado a deixar o seu rslahel~c.imcrito, clntio, e em cada 
um d'esics casos, deveri clle piirlicipa-lo á juriia, ii qual 
levara e entregari os seus aprendizes, que ser20 por ella 
reccbitios e datlos depois a outro mestre pelo resto do 
tempo que tiverem ainila de servir tlet~aixo tlas mesmas 
condições anteriormente inipostas ao prirneiro iriestre. Em 
caso nenlium porem sci.d permittitlo ao meslre entregar o 
seu nprclndiz a alguma outra auctoridade qiie n9o seja :i 
dita junta ou ao t.rirailor stijcito As ordens d'ella. 

Se algum aprendiz foi culpado em crimes que o lornem 
sujeito ás penas das leis do paiz, ou for c.tilpado de Iiabi- 
tiia1 embriaguez, insubordinaçáo, deliberado desleixo ori 
destruição da propriedade de seu mestre, p6de este em 
tal caso traze-10 perante a junta de  sup~iintendrricia, e 
~n-ovando-se os factos terá a dita junta a faciiltladt~ tle in- 
validar as escripturas. 

Art. 19." Se algum aprendiz fugir, tlara o s c ~ i  rricstre 
immediala informação d isso ao curador, o qual pr ocederi 
logo a uma investigacão summaria do facto, para conheci- 
mento da jurita de superiritendencia. Qualqucr iriestre a 
quem se provar quedispoz iiidcvidanientc dealguiii apren- 
diz, do qual tenha dado parte d e  ter fallecido, úii de se ter 
escondido, pagará de multa a somnia de  300 diiros. Me- 
tade d'esta multa sera paga ao denunciante, e o resto ao 
curador para ser posto d disposi.30 da junta para os firis 
abaixo iritlicados. 

Art. 4 6 . O  Se alguni aprendiz cair doente dara $isso o 
mestre iminediatamente parte ao curador, a fim d'este ou 
iim dos seus ajudantes, potlei. ir ver o dito apreiitiiz, e 
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participar 6 junta a natureza da siia rnolestia e a maneira 
por que elle h tralado. Se um aprcliidiz fallecer, dar-se-lia 
d'isso itnmediatanieiite ~trirle ao ciiratli~r. a fim de  que 
este, ou um dos seus ajudantes. possa ir v~rificar que o 
negro fallecido era o proprio e \eriladeirn apreiicliz des- 
cripto como tal no registo. Para este f i r r i  dcvrrA o criratlor 
ou o siJu ajudante fazer as pescliiizas qiic julgai. necessa- 
rias, interrogando os habitantes da casa em que o negro 
falleceu, os vizinhos, oii outras qiiaesquer pessoas. e to- 
mando qriaesqiier outras medidas que entender precisas 
para o habilitar a verificar a verdade, de maneira que o 
en ferro clo negro, que deve ser 5 custa do mestre, possa 
ter logar sem maior demora. 

Um relatorio summario do resultado d'estas pesquizas 
rserti depois lavrado oficialmente pelo curador, e entre- 
gue srni demora A junta. 

O curador depois de ter identificado o corpo d e  gual- 
quer nprrndiz que tiver fallecido, indagari a causa da siia 
morte, e se se conhecer que ella foi natural, nolara este 
facto rio regiqlo. 

Se a caiisa da morte for duvidosa, ou se se  conhecer 
que náo foi riatural, drrerá erit50 iiiicrrogar os outros 
negios, e os outros habitantes tla casa, e tomar outras 
qiiaesquer metlitlas que parecer necessarias para verificar 
as circumstancias do caso, e se houver moti\o para siis- 
peitar que a morte do dito negro foi occasionada por vio- 
lencia, indevido tratamento ou culpavel iiegligencia, usara 
dos meios conveiiie~tes para bzer comparecer o culpado 
pernnte os tribonaes do paiz. 

Art. 47." Se o mestre de qualqrier aprendiz violar al- 
.unia d'estas condições, impor-se-lhe-ha lima multa que 
&o ser i  menor de  cincoenta duros, nem excedera a cém, 
metade da qual será para o denunciante, e a outra metade 
será posta d disposiqáo da junta de  superintendencia, para 
os fins abaixo indicados. 

No caso de  algum excessivo mau tratamento da parte 
do dito mestre para com o sei1 aprendiz, alem do mesmo 
mestre pagar a sobredita mulia, perdera, se a junta de 
superintendencia assim o julgar conveniente, todo o iilte- 
rior direito ao serviço do aprendiz, o qual ser& tirado 
d'esse mestre e dado a outro pelo resto d o  tempo que 
lhe faltar de aprendiz. 



Art. 48: se o mestre de um aprendiz fallecer, o seu 
herdeiro, ou a pessoa a quem se clevolver a posse de  tal 
aprcAndiz, deveri, dentro de  q i~at ro  dias depois do falle- 
cinierito do dito mestre, participar este caso a junta de  
siiperinieridericia, cumprindo a junta expedir immedia- 
amente ordem ao curador para trazer perante ella o 
aprendiz, e quando este lhe for apresentado, o da r i  a 
outro mestre, debaixo das condiqóes estabelec~itlas. 

Se  o Iierdciro, ou a pessoa em cujo poder estiver o dito 
aprendiz se descuidar de participar o faltecimento do 
inestrc deritro de  quatro dias, tleverá pagar um duro por 
tiia por cada aprenrliz negro perteiicente ao tal mestre 
fallecitlo, ati, rliie tcriha fi~ito entrega d'elles todos a so- 
l~rediia jcirita, e ficara nlern d isso susjtlilo 6s outras penas 
applicadas a falla de c2uiiipriirienlo tlas r.oritlic;ões estabe- 
lecidas n'este rc3gulamrnto. 

Art. 19." Se :tlgurii ntyrn 1il)erlo for tomatlo para 
aprendiz, ou assoldatlado por coiita do governo, devera a 
escriptura contor a respeito tlo dito iiegro as mesmas con- 
diçóes e estipulações que acima se prescreverani para os 
casos tArn que elle for dado de  apreridiz a um individiio 
particular. 

Art. ?O." Será permittido aos iiegros libertos, a arbi- 
trio da junta tle superintendencia (quando se  tiver verifi- 
cado que previamerite se ohti\-era o livre consentimento 
d'elles) assentar praqa de soltlados ou d e  marintieiros nas 
forças regulares de mar ou de  terra do estado, em ciijos 
territorios tiverem sido emancipados. 

A junta em tal caso tomara cuiclado em certificar-se de  
qrie os negros entendem e conhecem perfeitamente a na- 
tureza das obrigaçfies que contrahem por assim s e  alista- 
rem. 

O goveriio em cujo sei3\iço os riegros se  alistarem, as- 
signara um recibo d'ellrs, que si.rii entregue ao ciirador 
ao tempo do alistamento, e a jiinta tomara metlidas para 
asseglirar que a plena e permanente alforria de  taes ne- 
gros Ities fique salva segiindo o verdadeiro espirilo d'este 
regiilamento. 

Art. 21 .O Aqiielles negros liberlos tliie não forem pos- 
tos a aprendizes, ou que se não alistarem nas forças de  
mar ou de  terra do estado a que pertencer a colonia ou 
possessão em que estivei.em, ou cujas escripli~ras vierem 



n limr se111 8fTeit0, ou a seia iiivalitlndas, ficarão ;i caigo 
tlo ~OVernO da dita rolonia oii possrssão, e serão consrr- 
vados dentro do e s p q o  de vinte mill~as do logar onde re- 
sidirem as commissfies mixtas. 

A despela feita cm manter r sustentar os ditos negros 
estari a cargo do governo da ctilonia, ficando elles porém 
debaiso do ciiidadn e superiiiirridencia da jurita e do ciira- 
dor ,  e sendo-lhes applicavel o presente r'egiilairienlti a 
todos os respeitos, e\cbepto no que toca a ~s tarorn  pois 
aprendizes. 

Art. 22.' O curadoi, ~)i.orui.ari esplicar n cada nrgro, 
por mtio de um iriterprete, a oati ir~za de qiialqiier con- 
trato em que cklle entre, e o pr.e\eriira de  que se em al- 
gum tempo for malrratado por seu mestre se  deve quei- 
xar ao ciirador ou d junta de siiperintendencia dos negros 
libertos. 

Art. 23.O Ser i  da ohrig;iyin (10 curador ou do sei] aju- 
dante Iisitar, ao rnenns uriia vez em cada trimestre, iodos 
os logares onde ~ s t i v e r r m  alguns negros libertos debaixo 
da superintendcncia da jurita, devendo examinar e inspec- 
cionar todos os ditos negros, receber siias queinas e fazer 
indagações ticerca d'ellas para descobrir a \erdade 111- 

vestigaí. qiiaesquer abusos que possam prejudica-los, c-iim- 
prindo-lhe lambem inquirir da condiicía g ~ r a l  c17~lles. 

O curados levara depois ao conhec~inlerilo da ,tinta to- 
das as queixas dos ditos negros, e qualqur:r qiiehranta- 
mento das condi~5es e estipiilayóes tlo contrato em vir- 
tude do qual estiverem serviiido, e eni todos os casos d o  
bem fundada queixa, usara a junta dos meios convenieri- 
tes para que se Ihcs faca jusliça. 

As irispecções acima prescriptas não se dever50 fazer 
em periodos delerminados, mas r m  tempo incerto e in- 
esperado. 

O curador darA tarnheni parte B junta em cada trimes- 
tre, do estado em que >e acharem os negros libertos, e a 
sua participacão se r i  Iaii~nda em uril livro qiie haverá para 
esse fim com o titulo cle ~Participayões do curador)) e 
que deve estar depositado na secretaria da junta, de sorte 
que recorrendo-se a elle, se possa facilmente saber a oc- 
cupação e compoi,tamento de todos os negros libertos. 

Art. 24." Todos os actos lu-aticados pelo curador, jiin- 
tamente com urna euposição de todos os factos rliic siic- 



cessivarrienle çtiegarem ao seu conbeciiiierilo a respeito 
dos negros libertos, serão logo communicados por elle a 
junta de  superintendencia; não devendo elle instaurar 
procedinie rito algum, nem dar qualqueim passo a respeito 
dos ditos negros, sem conhecimenio e auciorisacão da 
junta. 

Art. 25.' O curador receberri todas as quantias que 
houverem d e  se pagar pelas soltladas tlos aprendizes, e 
todo o dinheiro procedente tlas miiltas em que incorre- 
rem os mestres, e dar i  de  tudo Lima çoriia a jurita.de su- 
1)erintendencia. 

A importancia total devera ser applicada para os fins 
abaixo indicados. 

Art. 26." Quando tiver expirado o tempo prescripto 
para o serviço de  algum aprendiz, deveri o curador, de- 
baixo das iristrucçóes da junta tle superintendencia, noti- 
ficar o dito aprendiz juntamenle com seu niesire para 
comparecerem perante a mesma junta, a qual o mestre 
enlregarh então a escriptiira do negro, recebendo este da 
jiinta uma certitlão em que se declare que completou o 
seu lempo de aprendiz, e tem jus a todos os direitos e 
~)rivilegios de uma pcssoa livre. 

O curador teri  cuidado em que essa reriidgo seja le- 
galisada e registada conforme a pratica do paiz. 

Art. 27." A junta de  superintentlencia terii auctoridade 
para admoestar o curaclor, e yualquer outro empregado 
subordinado A mesma, se algum d'elles deixar de cumprir 
fielmente o seu dever, podendo a dita janta demitti-los, 
s e  assim o julgar necessnrio, r: nomear-lhes siiccessores. 

Art. 28." 0 s  processos necessarios para as cobranças 
tlas quantias que os mestres deverem por conta das sol- 
dadas dos aprendizes, e para a exigencia do pagamento 
das differentes miillas e penas pecuniarias acima impos- 
tas, serão iristaurados nos tribunaes competentes do paiz 
onde as respeclivas juntas de  superintentlencia residirem, 
e serão proseguidos a recluisição da junta. 

As custas de taes pi ocessos serão pagas como abaixo 
se  menciona; e as altas pai*tes contratantes se  obrigam 
por este artigo a coricetl~~r (dentro de seis mezes conta- 
dos da troca da ratificaç3o do tratado, a que este regula- 
mento esta annexo) a auctoridade e poderes necessarios 
aos tribiinaes do paiz onde as i.espectivas juntas de  su- 



I perintendencia estio estahelecidas, para tomarem conhe- 
cimento das ai*ções que para a devida execir$io cl'este re- 
gulamento forem intentadas perante os ditns tril)iinaes, 
a requisição das jiiiit;is; de sorte que se cohrpm as mul- 
tas acima inencionaclas, e se exija a entrega tlo diiilieiro 
referido, sendo feito o piigarnertto da sua irnportnnciii a 
pessoa designada por este regulamento para a receber. 

Art. 29.' O dinlieiro procedente das solrladas dos ne- 
gros libertos, e das multas cm qiie iricnrrerern os mps- 
tres se r i  depositado pelo curador em um cofre de tres 
ctiavibs, (Ias qiiaes cada commissario da jiinta Oe superin- 
tcrideiit.ia guardara uma, e o curador outra. O curador 
tiepositar4 por r1ste modo as diversas quantias logoqiie as 
receber. tlando arites uma regular entrada d'ella em uni 
livi-o destinado para esse fim. 

Estr dinheiro serA applicado da seguinte maneira, ;I 
saher: unia porçfio d'elie, ao arbitrio t l ; i  junia de super- 
iiitcr~tlcricia, serlira para pagar os ordenados do corador 
c dos outros officiaes empregados debaixo das ortlens da 
junta; da porç3o rcAaiite se applicara o que for preciso 
para pagar as d e s p e m  feitas em demandar os  mestres 
pelo quebrantamento das coridicões e estipula~óes dos 
seus coritratos; e tanikem para pagar as outras despezas 
orcasionadas para levar a otTeito este regiilamrnto, e o 
ssldo tlrie sobrar, se  o hou\ier, s e i i  empregado ao arbi- 
trio tla tlita juiita, em promover as cnmmodidades e pros- 
peritlade tlos negi o> libcrlns, iliirante o tempo do seu 
servito, o11 tlepois d'elle acahado, e especialmente em 
prrminr* aqrielles qiic tiem se contliizirem. 

As c30ntas tl'estes diiiheiros, e da maneira por que hoii- 
verem sitlu tlespenditlos, serfio no fim de  cada anno fei- 
tas ern diil)licado pelo curarlnr, e depois de  examinadas 
e approvatlas pela jiinta, srra iim dos ditos duplicatlos 
trnrismillido por cada commissario ao governo por parte 
do clual estiver servintlo. 

Se os fundos nZo forem siifficierites para satisfazer as 
justas e necessarias requisições feitas para os fins exigi- 
dos, S P ~ A  O que faltar siipprido em partes iguaes pelos 
dois golernos. 

Art. 30." No caso de  se excitar alguma controversia 
entre os dois sobreditos commissarios da junta, a respeito 
da nomea~5o d~ algum ollicial seri siibnrdinado, oii icerca 



de algum outro objecto reliitivo ii eseciicáo d'este regula- 
rnenlo, se n lat controversia occorrer em uma ct,loliia ou 
possesss0 pOrlilgiitt~;i, convocara a junta a pessoa que 
ri'(:ssa coioitia OU 11osi;r~ss;To servir tie nr1)itr.o t)rilarlnir:o ria 
i:onimiss;io rnixtii stbgiiritl~~ o 1r:itado; e se o ,:;isii ti\.ei* 10- 
gar erri iimn coloriia ou possessão britaniii~.;~, convocará 
então 3 , j i i i i t : ~  (li: sti [)ei~irileiidencia a pessoa ~li ie n'essa co- 
loni;~ i l i i  ~~osi;ess;io servir de  arbitro por~iig~icz na com- 
riiiss3o irlixta S ( : ~ I I I I ~ O  o tratado, a liin (te que a.jurita de 
supc~riiiirntlcric:in dos iiegi,os lihertosassini fi,r.iii:ida, sendo 
zoriipi~sla (10s dois commissarios e de uiii iirbilro, decida 
ti [)lrir;ilitlatle tle votos totlos esses 1 ~ 1 1 i i , i <  ilt: ticsaveiiça. 

Nio seri  perinii.tido aos membro5 d:i junta de super- 
interidencia, riem a qualquer officiiil seu subortlinado, 
pedir ou receber de  pessoa alguma, salvo como ri'cbste re- 
gulamento se especifica, ernolumeiilo algiim debaixo de  
qualquer pretexto que seja pelo dez~rnpcritio dos deveres 
qiie lhe são impostos pelo pi,eseritcs regiilamerito. 

Art. 31 .O Nenhiinia cousa que se  coriterilia ri'cste re- 
gulamento, se  entenderá isentar qualqiier negro liberto 
da suj~biçaci ein que estii, como homem livre, do que se  
proceda contra elle por qiialqiier crime que commetla 
(excepto como n'este reguloineiito se provitlenciou) con- 
tra as leis do paiz onde se adiar. Em todos os casos po- 
rem em qiie se impiiiar uma offensa coiilra essas leis a 
um negro que esl(~ja debaiso do cuidado da sobredita jiinta 
de  superiiiteridericia, ellas Ities seráo applicadas como a 
um homem livre, dedeiido o curador pessoalmrnle, ou 
pnr meio de  alguem rdsponsavel, que para esse fim tenha 
depiitado, ser presente nos triburiaes de  justiça do paiz 
para que se  faça justica ao ncgro. 

Art. 32.' Estipiilou-se mais, com o fim de  evitar des- 
necessaria multiplicap5o de  palavras, que tiido quanto se 
contem nas disposi~~õcc: acima presci,iptas, que seja appli- 
cado aos mestres, se enleiiderb como applicavel igiial- 
mente ás mestras, e que  tudo que nas ditas disposições 
a respeito dos negros e aprendizes e applicado ao sexo 
masculino, e numero singular, será entendido como ap- 
plicavel igualmerite ao sexo feminino, e numero plural, 
salvo se uma tal inteltigencia for expressamente opposta 
a qualquer oiitra disposição d'este regulamento. 

Art. 3.3." Este regulamento ser& inserido na gazeta ou 



jni.iial tiílicial dos paizes ciijos soberanos sáo partes con- 
tratantes d'este tratado, e tambem na gd/rta ou jorri;il 
oficial do logar onde se estabelecerem ns ros[)~ctivns 
corrirriissõrs mistas; e os govcriios dos dito.; piiiics cori- 
ferir2v ii rc4'eisida juuta de superintendencsia 110s negros 
lilbei bos, aos curadores c a setis ajudantes, siibordinados 
hquellas juntas, a auclorid:ide riecessaria para ilrie as mes- 
mas jiintas, ciiradores e officiaes que respectivamente ser-- 
vireni dchai\o das suns ordens possam criniprir OS deve- 
res, e e\ei*cclr os poderes que por este regiilamenlo Ilies 
sao confia (10s. 

Art. 3k." Se para o futuro parecer neccssaiaio adoptar 
riovas medidas, em consequericia de se havoi em toruatlo 
inellicazes as estn1)elecidas n'esle anriexo, comem ;is alias 
partes contratantes ern consultar entre si, e ajiistar ou- 
tros rnrios mais apropriados a obter completamente os 
fins que têem em vista. 

Os plenipotenciarios atiai\o assignados, na conformi- 
dade do artigo 14." do tratado por elles assigriado n'este 
dia 3 de julho de  1842, convieram em qiic o precedente 
regulamento contendo trinta e qiiatio artigos se14 anne- 
xado ao dito tratado, e considerado como parle integrante 
d'elle. 

Aos 3 dias d e  julho de  1842. 
(L. S.) = Dzique de IJnlm~llcr. (L. S.) = Howard de 

Wnlden. 

ARTIGO ADDICIUhAL 10 TRATiUU C O \ C l l l D O  h\TUE POIITLGAL E A GRAN-BRBTANBA 
I'IKA A ABOLITAO DO TUAFICO IIA ESLRIYITURA, AOS 3 DIAS 

DU IIEZ DE JILIIO DO A\IO IIO ~ASCIIEITO DE nosso siihaor JESUS c~nisro DE iarr 

Como n oljjec.to d'e.le trntatlo e dos tres annexos que 
fi)iBmam parte d'ellr, iiáo C outra sen3o prevenir o trafico 
da escra\ratur:i, sem prejudicar. a respectiva navegaçáo 
meicaritil das diias riacõcs, c conio este fraiidulento tra- 
fico feito cla costa de Africa aoride a corda de Portugal 
tem tambem extensas possessóes coloniaes, nas quaes se  
faz commt:ri:io licito, que importa, segundo o espirito 
d'este tratado, promover e.proteger, as altas partes cori- 
tratantes, animadas dos mesmos sentimentos, concordam 
em que se para o futuro parecer necessario a qualquer 
d'ellas adoptar iiovas medidas, ou alterar algum dos re- 



gularnerilos executivos para conseguir o dito koel ico  fim, 
oii para obviar alguma imprevista inconveniencia A sobre- 
tlila navegação ou commewio licito que a experiencia te- 
iilia dado a conhecer em consequencia de  se  terem achado 
ineficazes ou prejudiciaes os estabelecidos ri'este tratado 
e nos seus annexos, as ditas altas partes i.onlratantes se  
compronieltem a consultar entre si so11i.e o fim de mais 
completamente conseguir o objecto prnposto. 

O presente arligo addicional tera a mesiria força e \ i -  
goi' como se estivesse inserto palavra por palavra no tra- 
t:ido assignado n'esta data; e seri  ratilii.atlo, e as ratifica- 
ções trocadas no termo de dois mezes contados da data 
da sua assignatura, ou mais cedo se for possivel. 

Em testemunho do que os pleriipoteiiçiarios respecti- 
vos o assignaram e firmaram com o sCllo das suas armas. 

Feito eni Lisboa, aos 3 dias de jullio de  4842. 
(L. S.)=Duque de Palmelln. ( L .  S.)=Howard tle 

W(l1den. 

E sendo-me presente o mesmo tratado, cujo teor fica 
acima inserido, e bem visto, considerado c examinado 
por mim. tudo o que n'clle se contem, e rios Ires anne- 
xos e artigo addicional que fazem parte do mesmo Ira- 
tado, tendo ouvido o cpnselho d'estado, o ratifico e cori- 
firmo em todas as suaspartes, e pela presenie o dou por 
lirnie e valido [)ara havier de produzir o seu devido effei- 
to, prornvlterirlo em f6 e palavra real observa-lo e ciim- 
pri-lo inviolave~meiile, e faze-to cumprir e observar por 
qualquer modo que pmsa ser. Em testemunho e firmeza 
do sobredito fi z passar a presente carta por mim assignada, 
passada com o sèllo grande das minhas armas, e referen- 
dada pelo meu corisel tieiro, ministro e secretario d'estado 
aljaiso assignado. 

Dada no palacio dil Cinira, aos 29 dias do mez de julho 
do anno ilo nasciinenlo deNosso Serihor Jesus Chrislo de  
184% =BAINHA (com guarda). = 1)uqibe da Terceira. 

~ewoa~t~r 
Fica claramente entendido entre o duque de Palrnella, 

por parte de  Sua Magegtade Fidelissima, e Iord Howard 



de Waltleri, por parte de  Sua Magestade Britannica, que 
si~nult;ineam~~nte com a Irora das ratificafles do tratatlo 
p:ira a ;it)olii5o tlo trafico da escravatura, por elles assi- 
griatlo na data ile :1 de ji~ltio de 1842, serti promulgado 
nos dorriiriios de Siia Mageslade Fitlelissima um decreto 
eslal)elec.enilo as perm cliie devem ser impostas sobre as 
Iiessoas implicadas no trafico da ~scravatura,  declarado 
pirataria pelo artigo 1 5 . O  tlo dito tratado, e que o acto do 
p;irlainento que auctorisoii a proceder contra o trafico da 
escravatura, se  torn:ird nrillo e de nenhum effeito pelo que  
diz respeito d bandeira portugueza. 

Lisboa, 3 de julho de  1843!= Duqtce de Palinellq.= 
Howard de Waldetd. 

DECRGTU 

1)csc~jantIo coiic.oi*isili da nianeira mais efficaz para a 
lotíil at)oliyio tlo deshiimano Lrafico da escravatura, que 
j i  se ciclia tlrclaracio pirataria pelas principaes potencias 
da Europa, e Iin\erido eu  solemnemente feito uma igual 
drc.lar:içio I)aisa esse liin no artigo 15." do tratado con- 
cliiiclo i.om Siia Mngeslade a Rairilia da Gran-Brviaiilia em 
(lata tle 3 tlo correrile mez de  julho: liei por bem, depois 
tle ouvido o eoosellio de estado, determinar que ao dito 
crime do trafico (1;i esci.avatura, declarado pirataria n'es- 
ies reitios e seus dorninios, srjam applicatlas todas as pe- 
rias ~stabelecitlas pelo dei:reto de 10 de dezembro de 
,1836. Os miriistrcis e secretarins d'estado de  todas as re-  
partições assim o tenliarii entendido e façam executar. 

Paçn das Necessid:ides, cm PY de julho de  18í2.= 
RAINHA. = 1)uqire d a  Terceira = Antonio Bernnrdo da 
Costa Cubral= Bni.ão do Tojal= Anlonio de A z e v ~ d o  
Mel10 r Carz)nlho L - Antonio ,/os@ Maria CampSlo. 

ARTIGO ADDICIOIAL AO TRATADO COlCLrlDO E U  LISBOA AOS 3 DE JULBD DE 1842 
EhTHE PUITEGAL E A GRAI-BNETANBA 

PARA A SIPPRESSIO DO TRAFICO DA ESCRAVATURA 

Visloque o regiilamenlo a respeito do tralamento dos 
negros libertos, t80ritido no annexo C do tratado entre 
Sua Malagestade a Rainha de Portugal e hlgarues, e Sua 



agestade a Rainlia do reirio unido da Gran-Brclanha e 
*laníJa, assignatlo em Lishoa aos 3 de julho de 1852, 
s1A tl~?t~l;irado pelo artigo ,I 3." do dito tratailo h;iver sido 
:stahr!lci.itlo p;ira o firn tle gararitir a liberdade de taes 
wgros ; 

E vistotliie rias coloriias I)r-itanriicbas, rias cliiar:s, em exe- 
ci1ç3o do clito Irala(lo, sc teem t~stat)elecido commissões 
niisins, j;i casistern em vigor, ou potlein de fuiiiroser piso- 
inulga~lar: libis ou re,orilameiilos coni foi,ca de lei, mais bem 
adaptxlos no sobredito proposito; e qnt: a consei-vayãio de  
t:ies leis o u  regul:tmenlos seria por isso mais conforme ao 
Iim salutar que as duas altas partes contratantes t&cm em 
visla : 

Fica ~~oi,tarito ajustado qiie rias colonias britannicas, 
aontlv taes commissócs mixtas e s l h  estahelecidas, e 
;ioiido tis Icis ou regulameritos coni f r j r~a  de  lei existen- 
tes sobro o objecto do tratamento tlos ric3gros libertos, jA 
sáo ni:iis bcrii adaptados (10 qiit: o irg~llamento contido 
tio aririeso C. para garantir a liherrlade dos riepros liber- 
tos, cni iii.tiide do dito traiado, deverfio as comrriissões 
niixliis consitlerar taes leis ou regiilamentos, como siib- 
stiluintlo o r t~~i i lamento  especial do arinexo C, em tanto 
quaiiln [)oss:im ser no totlo ou em parte mais proficuos 
iios tlitos rirgros libertos. 

Fim igiirilirierite ajiistatlo que as commissóes mixtas 
estabeleçitlas rios dorniriios coloni;ies de  qualquer das 
duas alias pai.t,es co~itr:itarit~s, ern virtude do sobrrdito 
triilatlo, sci.fio r)lenamente aiic+torisados para adinittir d e  
fiilur'o siiriilli;iriles substiliii~óes, no tsaso tle serem para o 
tlianle ~)i+oinulpadas nas colonias de Sua Blageslade Pide- 
lissima, o11 rias colonias de  Sua M:ig~stade Britannica, 
cltiacsqijer leis oii regulamentos corn força de  lei, mais 
b(liii :iclaplados a garantir a 1iberc.lade. e a assegurar o bem 
r:star tlos iiegros libertos nas ditas colonias. 

(-?uaesqiier leis oii regiilamentos com força de  lei, pelos 
qii;ies ;iIgiinia das disposi~ões tlo iiiiriruo (; for substiiui- 
(li], na corií'ormidade d'este artigo, sor2c1 dcvitiamente com- 
riii~rii~atlos, como o caso o pedir, por iima alta parte con- 
Iralarite ii outi a. 

O preserite artigo adtlicional terd :I mesma força e vali- 
dade como se estivesse inserto, palavra por palavra, no so- 
hi.crli to tralatlo de 3 de julho de 1844. 



Magestade a Hainlia do reino unido da Gran-Brctanha e 
Irlanda, assigriaclo Pni Lishoa aos 3 tle julho tle 18t2, 
esla tlei*l;rrado pelo artigo 13.' tio dito tr:it;itlo b:iver sitio 
cst;iht?lei~ido para o fim tle garantir a liberdade tle taes 
ricgros : 

E \~istuclne rias colonias britanniras, rins (liiaos, em exe- 
c~if; io (10 (lito lraiatlii, sc têem cstahelecido commissóes 
ininlns, j i  ctxisterii cm vigor, ou potlem de fuiiirostlr p1.o- 
iniilgatlas Ithis ou i~e,ocilamerilos coni fosca de  lei, mais bem 
adaplxios no sobi-edito proposim; e cliic a consei~sa-30 cle 
t:ies leis ou regul;inientos seria por isso mais confoi.me ao 
fim s:rlul~ii~ que as duas altas partes contratanies tacm em 
vida : 

Fica [wtanto  ajustado que rias coloriias Iiritarinicas, 
aonílr: taes commissócs mixtas esiáo estal)t~lei.idas, e 
;ioiide as Icis ou regulamentos com força de lei e\isten- 
tes sobre o olijecto do tratamento dos rirgros libertos, j i  
siio mais bem adaptados dn qye n regiilamento i-ontido 
no anrreno C, para garantir a liberilade dos negros liber- 
tos, eiri vii.tiide do dilo traiado, deverá0 as c.onirriissões 
niisl;is corisiilerar taes leis ou reg~ilanientos, como siib- 
stiliiiriilo o rc~giilamento esp~cia l  do arincxo C, eni tanto 
tlriaiitri [)ossani ser no todo ou em parle mais proficuos 
iiOS tlitos negros l ih~r tos .  

Pic;~ igiialinerite ajustado qiie as comrnissões mixtas 
estabelecitlas rios domiriios coloni:ies tlt! clualqiier das 
duas alias pai.tt1s contratantes, em virtude tlo so1)rilciito 
ti,aintlo. seráo plcnamente aiictorisados para arliniltir tle 
fiiluro sirriillianles stibstiliii~0es, no caso tle serem para o 
rlianle ~)roiniilgadas nas colonias de Sua Magestade Vitle- 
lissima, oii rias colonias de  Sua M:igcstade Britannic-a, 
cliiaesqiier leis oii regulamentos com força de lei, mais 
b w i  atlapiados ii garantir a liberilade. e a assegurar o bem 
estar (10s negros libertos nas ditas coloriias. 

(?iiaesqi~er leis oii regulamentos com força de  lei, pelos 
cliiaes algiiriia das tlisposições tlo aiinexo C for siibstilui- 
tlo, na coiit'ormiilade d'este artigo, st3r80 devit-iamente com- 
i~iuni~atlos,  como o caso o pedir, por iima alta parte con- 
trataiile a outiit. 

O presente ai.tigo addicional ter4 :i mesma força e vali- 
dade como se estivesse inserto, palavra por palavra, no so- 
hrc:dilo tralaclo tle R de julho de 1842. 



Serd ratificado, e as ratificações d'elle serão trocadas 
em Lisboa no termo de seis semanas, a datar da sua assi- 
gnatiira, o11 mais cedo se for possivel. 

Em testemunho do que, os respectivos pleriipotencia- 
rios o assignaram e firmaram com o sêllo das suas armas. 

Feito em Lisboa aos vinte e dois dias do mez de  outu- 
bro do anno do nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo 
de  4842. 

(L. S.)=Duqrle de Palrnella. (L. S.)=Howard de 
Walden. 

DEI:RBTU DE 25 DE OilTUBRO DE ISrJ, COn'CEDENM TERRENOS NA ILUA DO PMNCIPK, 
E QiJE S U A M  TliANSPOkTADOS LIBERTOS Dg AN60LA PARA A W K L A  I L M  

Attendendo ao qiie me representou o conselheiro João 
Maria rle Sousa e Almeida, e desejando favorecer, por 
totlos os meios acertados os melhoramentos da provincia 
de S. 'l'homk e Priricipe, e usaiido da faculdade concedida 
pelo $ I ." tlo artigo 43.' do acto addicional h carta consti- 
tiiciorial da monarchia: hei por bem, conformando-me 
com o parecer do consellio ultramarirro, e depois de ou- 
vir o consellio de ministros, decretar o seguinte: 

Artigo 1." I? coricedida ao ronselheiro Jose Maria de  
Soiisa e ~\lmeida Lima porçgo de  terrenos inciiltos e bal- 
dios na illia do Piincipe ale tres millias quadradas, sendo 
a milha de mil bracas de dez palmos craveiros cada uma, 
as quaes contentiam ate mil braças ao longo do mar, com 
uni porlo, rio ou enseada, vindo tudo a perfazer tres mi- 
Ihões de  bracas quadradas. 

Art. 2 . O  Os terrenos de  que trata o artigo antecedente 
ser50 escoibidos e demarcados com as formalidades da 
lei, sem prejiiizo de  yuaesqiier direitos de  terceiro, sen- 
(10-lhe aforados em piaso de fateosim e perpetuo, pelo 
qual pagara ao cofre do milriicipio a pensão annual d e  
756000 reis, ou I real por cada quarenta braças quadra- 
das, e obrigação de  laudemio de quarentena ; e deverá a 
medição e demarcação ser feita por pessoa ou pessoas de- 
vidamente lrabilitadas; tudo na fórnia do alvarh com força 
d e  lei de 48 de setembro de  481 I .  

Art. 3." O concessionario deverd arrotear, dentro de  
cinco annos, a contar da data do aforamento, todos os ter- 
renos suscepiiveis de  ciiltura, que entrarem no dito pra- 



so, I! conserva-los cm cultiira; ficando sujeito, quando 
assim o não faça, a serem-lhe tirados pelo modo deter- 
minado na ortlenação do livro 4." litulo 43.O, Cj 4.O; e 
riáo poderi  :ilieriar no todo ou em parte os ditos terrenns, 
nem as madeiras que pela legislacão respectiva Itie for 
permittido cort:rr ri'elles, emquanto estiverem inciilios. 
O eslado tle cultura deveri ser  attestado pela camara mii- 
nicipal, e confirmado pelo governador, em conseltio. 

Art. 4." Não se r i  obrigado a pagar despeia algiima 
pelo aforameiiio, e a prodiicyáo dos terrenos qiitl ciiltivar 
~ e r a  livre d e  trihulos e dizimo por (lei. aiirios successivos, 
na conforinitlade do alvari de  18 tle setemhro tle 181 1 .  

Art. 5.' Se, para obras de utilidade piihlica, for neccs- 
sario expropriar alguma parte do ierreno afnrado, o fo- 
reiro não ficari com direi10 a inrlemriisaçáo alguma pela 
porção de  terrerio assim expropriado, mas ser-lhe-ha di- 
minuida no foro a quantia corresporitlerite, bem como lhe 
ser4 pago o vnlor de algum edificio o11 coristrucqão que 
n'elle haja feito. 

Art. (:.O Não ser50 obrigados ao serviço militar de pri- 
meira nem seguiida linha o concessionario. os seus prin- 
cipaes empregados até no numero .de quatro, bem cnmo 
(luaesquer ariifices que mande ir  do continente do reino 
ou das illias adjacentes. 

-4rt. 7." O foreiro poderi ler no seu ~stabelecimento 
as armas que Ilie forem necessarias, compelindo ao go- 
vernador da provincia designar o riumero e a c;ualidade 
d'ellas. 

Art. 8." O concessionario p o t l ~ ~ i i  passaia para a ilha do 
Principe crm escravos dos qiie actualmenle possue ria 
proviricia tle Angola, depois de Ilies (lar ;i Iiliei.dade, na 
confoi rnidade do regulamento junto, e q i i ~  rom este dc- 
(areto baixa ;issignado pelo rriiriistro c s f ~ i  (1tai.io d'eslíido 
tlos negocios tla marinha e do iillramnr. Os librlrtos po- 
tleráo ser transportados ern ria\ ios do estado, quando este 
tran~porte pnssa ter logar sem prejiiizo do s ~ r v i f o  pii- 
Iilic-o. 

Art. 9." O concessionario poderh cnriar nas matas do 
csiado as madeiras que Ilie forem necess:!rin.; para os seiis 
estahelecirnentos novos, mas não as poderti reiider nem 
e\portar; e deverão os chries ser feilns sob a fiscalisnr,ão 
da a ~ ~ l n r i r l a d e  cnmpeleriitl. E.l:i faciildade sh t ~ r h  Iogar 



quando nos terrenos aforados, na confot-midade dos arti- 
gos I .O e S . O ,  não Iioiiver a madeira necessaria, e salvas 
igualmerite as disposifões da 1egislar;áo vigerite, ou que 
vier ;i estabelecer-sr sobre matas. 

Art. 10." O governo potleri concedera condiicção, em 
 iav vi os do estado, de caldeiras, alambiques e outras ma- 
chinas, oii partes de irinchirias, indispensaveis para a con- 
sti iic-ç?io dos erigenlios, quarido corn estc transporte se 
riáo emb:iiaci~ o sei*vico do estado, e mediarite o paga- 
mento 110s fretes corresporidt.ntes, e sem que esta foi-ma 
de  transporte ilisperise a devida fiscalisa~%o da alfandega. 

Art. I 1 . " N a s  isenções coricetlidas n'este cli!ci,cto se não 
erileiiderão por fórnia alguma comprehendiclos iluaesquer 
terrenos (lua o (lito corisellieiro João Maria de  Soiisa e hl- 
meida já possue, oii venha a possuir na ilha do Principe, 
e já se achem em estado de  cultura. 

Art. 12." A junta de  melhoramento da agricultiira da 
provincia de S. l'home e Principe velará ciiidadosameriie 
pelo cumprimento (Ias condiçfies a que o cnnc.e.sioriario 
tica siijeito, e todos os annos no mez de janeiro (lar5 ao 
governo iima informação-circuinstanciada do uso qrre s e  
tiver feito d'esta concessáo. 

O visconde (li: Attiogiiia, par do rcioo, ministro e sc- 
cretario d'ustailo dos negocios estrangeiros, e dos tla ina- 
rinha e ulti,amar, assim o teril~n ent~!ridido e faça execii- 
lar. Paço, em 25 ile oritubro de  1853.=RAINHA.-Vis- 
conde Ile Athoguia. -- 

n e c a e e i u r o  sosns os LIBERWS, Q ~ E ,  PELO ~ R T I C O  8.0 DO D e C n t m  VESTI ~ \ T I .  
P O D E I  SER TRISSPORTIDOS D \  TRO\ISCII iIE A S 6 0 1 1  PARA A lLY\  

DO PRIXCIPE, E 4 SI: REFERE i1 WESYO ARTIGO 

Artigo 1 . W s  escra\os escolhirlos para sei.cni trniispor- 
tados para a ilha do Yririci1)c dthveni prirncii-airiente ser 
baptisados, se ainda o n3o esliverei~i, e rccet)er as suas 
carlas de alforria, passadas corri totla-i as solernriidades le- 
gaes. 

Art. 2.' Na mesma occasiáo em cluc Ihes for enlregue a 
sua carta de a1 forria, se lav:-a1.l esirip tiirn, com assisten- 
cia do miriisterio publico, c com todas as solemnidades 
legaes, em que serao outhorgantes, por urna parte, o con- 
cessionario, oii seti p r ~ ~ i i r a d o r ,  e por outra o ciiratlor dos 



libertos dc: Benguella, creado por decreto de 30 de de- 
zemt)ro ultimo. oii qiiem siias v e m  fizer. N'rst:i escri- 
ptura s e  eslipi~larão as condiçóes constarit(>s dns sepuin- 
tes arligos; e assim ligados os libertos e o ci~ri~.essionai~io, 
serão logo, a cste ou a seu pi,oc.urador, entrctgues os mes- 
inos libertos. 

Art. 3." Os lihertos, depois de  transportadns para a 
ilha do Principe, ficarão debaixo (Ia ~~[ieriritciitlenciii sii- 
perior de  Lima junta, qiie, ad instar tla rliie e estahele- 
cida pelo arligo 3." do aririexo C, c10 traiado de  :j tlc jiiilio 
de 1842, ser6 constituida na ilha de S. Thoiní: com n tle- 
nominaç20 de jrrnta. de stiperinlendencia dos liberlos, 
Icndo por ~~resirlente o governador tia provincia, e por 
vogaes o cliefe do minisierio publico e o secretario (to 
governo. 

5 1 .O O ciirador das libertos da comarca de  S. Thomí:, 
tainbem creado pelo citado decreto de  30 de dezemhro 
iiltimo, ou quem suas vezes fizer, promovera, p ~ r a n t e  
esta junta, tudo o que for a bem dos litjertos de que se 
trata, e prestar-se-lia a todo o serviço qiie por ella for 
exigir10 n'este sentido. 

5 2." Se, ao tempo de ser levada a effeito a concess50 
de qiie se trata, as funcções do curador dos librrtos em 
Rengiiell:i esliverem a cargo do agente do minislerio pu- 
Ijlico, o governarlor do dislricto, similliantemerite ao que 
se  estabelece no 9 unico do artigo seguinte, designar8 
uni individuo dc rcv,onliecida probidade e hiirnanidade, e 
lambem letrado, sendo possivel, para servir de  curador 
dos libertos, n'este e nos mais casos de ir~t:onipatibilida- 
de, devendo prestar, do  mesmo modo, jiiramento d e  des- 
empenhar coriscienciosamente o encargo que lhe 8 com- 
inettido. 

Ari. 4." Constituir-se-ha tambem na ilha tlo Principe 
lima delegar,áo da junta de  superinteridencia dos Iihertos, 
a ella subordinada, composta do governador da ilha, que 
serA o presiderite, e de  dois individuos escolhidos pela 
mesma junta. 

5 unicn. Na ilha do Principe servirl de  curador dos li- 
bertos o sub-delegado do procurador da corda e fazenda. 
ou quem siias vezes fizer; C? para o si~hsiituir nos casos 
de incompatibilidade entrt: ns fiincsões que ter6 de  exer- 
cer como tal, e as attribuiqões do seu cargo como agente 



do miiiisterio publico, designar4 a junta de superinten- 
tlencia dos libertos, ou a sua delegação, um individuo de 
reconhecida probidade e humanidade, e leirado, sendo 
possivel, que devera prestar juramento de desempenhar 
conscienciosamente o encargo que lhe e cominetticlo. 

Art. 5.' Uma copia authentica da escriptura, de q u ~  
trata o artigo SI.", sera enviada i junta da superintendeii- 
cia dos libertos em S. Thomk, a qual d'esta copia fari ex- 
trahir outra, que remetterh á sua delegação na ilha do 
Principe. 

unico. Os respectivos ciiradores explicarão a cada 
liberto, por meio de interprete, sendo necessario, a na- 
tiireza d'este oii de outro qualquer contrato, em que o 
mesmo liberto for parte, e o prevenirio de que, se em 
algum tempo for maltralado pelo concessionario, se deve 
queixar ao curador respeclivo, ou A deiegaç20 da junta 
de superintendencia dos libertos, ou A propria junta. 

Art. 6.O A pessoa a quPm os libertos forem entregues 
passar4 recibo d'elles eni duplicado, que assigiiari. e em 
que devera declarar o numero dos libertos de cada sexo. 

$ unico. Um d'estes recibos originaes, depois de re- 
gistado nos livros da camara municipal, ficari em poder 
do agente do ministerio publico, e o outro serti dado no 
curador. 

Art. 7.O No mesmo acto de se fazer a entrega dos li- 
bertos serão elles inspeccionados pelo curador, que es- 
crevera o nome de cada um em um livro, que intitulara 
Registo dos liberlos. Na frente do nome se farh a des- 
cripção da pessoa, da siia idade provavel, e signaes cor- 
poreos, e de cjuaesquer particularidatles que se possam 
verificar acerca da fatriilia e na-áo de tal liberto. 

$ iinico. O curador, tlcpnis de tirar iima certidio a i ] .  
iheniica d'este registo, qiie enviari ;i delegação da junta 
tlc, superintendencia dos libertos na ilha do Principe, 1.e- 
mettera o proprio Iivi,o ii mesma junta, em cuja secreta- 
ria deve ficar guartlado. 

Art. 8 . O  Cada lit~crto, depois de inscripto iio livro de 
registo, de que trata o artigo antecedente, serh marcatlo 
na parte siiperior do braço direito com um pequeno iri-  

strumento de prata, qiie tera por divisa um symbolo de 
liberdade. 

Art. 9." Os lit,erLos transportados para a ilha do P i h -  



cipe, por effeilo da concesszo cle qiie sc trala, di:\.em ser 
dos dois sexos, rm numero igual, sendo possivel. 

5 unico. Ern todo o ctiso, iim terco, pelo merios, (leve 
neccssariamcrite ser do sexo fcrninina, 1130 pndciitlo por 
modo ncritiuni ser scparado de  sua m3r, o lillio ou filh:i 
que tiver menns de  i~iiatorze annos al)proximadamcritc, 
riem o marido de  sua mullier. 

Art. 10." O tempo de  serviço a que os libcrlos Iião t l c h  
estar obrigados, deveri  ser de sete annos. Os menores d~ 
treze aririos serio obrigados a servir ate aos vinte. 

5 iinico. Náo ser i  contado como tempo de  serviyo 
acluelle em qiie os Iil~ertos estivererii auserites por fuga, 
ou presos por crimes. 

Ai t. 1 1 . O  O liberto qiic, drirnnte seis annos, se liouvt~r 
cwrnportatlo sempre bem, de niancirii cliie suas ac(.Ccs, a 
todos os i esl~eitos, devam ser consii1eratl:is euernplures, 
e do maior proveito para srii libert:idnr, s e i i  desobri~ndo 
por isso de qse r r i r  por mais tempo. 

fij i~nico. A junta de siiperintendericia dos libertos corii- 
peti1.i decidir, em visla das iriformacóes que lhe deveri  
dar  a sua delegac50, se o lil)erto est i  no caso d e  merecer 
similhanle benelirio. 

Art. 42." O nome e rnoi atla do concessionario, e bem 
nssim a denoniiria~3o dn fazcrida, ou casa onde os liber- 
tos I iou~eiem cle resitlir, seião inseiidos em frente do 
nome dos mesmos Iihcrlos, na escriptura d e  que trata o 
artigo 2." d'esins cnntli~6es, devendo participar-se imme- 
diatametite ;)o ciiratloi-, qiiandn elles mudem de residen- 
çia, o iogar de sua riova morada. 

$ unicn. A miidança de resitlencia rlos libertos, em- 
qiiarito não ac.nl)arcrri o tcmpo de serrico, nurica poder3 
ser para fóra d3 ilha do Priricipc. 

Arl. 4 3 . O  O liberto, a cliiem o coricessionario faltar ir, 
condições do coriírato, deixando de Ilie dar o necessario 
alimznto r vestriai~io, ou fazendo-lhe maus tralos, fica dis- 
pensado dc  caoritiiiiiar a servir o mesmo concessionario, e 
no goso dc siia plena litiertlade. 

f$ unico. Este c.aso, porém, deve ser jiilgado pclo juiz 
d e  direito de  primeira instanzia, a reqiierimento do res- 
pectivo ciirndor. 

Art. i 4 . O  O concessiori;~r io ohi igar-se-lia a dar a cada 
liberto um dia em cadii semana, alem dos domingos e 
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dias sanlos, rlaando na scmana i150 liouver dia sanlo, para 
ellc o aprovciiar em scii prnpi io interesse, ou a pag:ir-llie 
iirriil cerla somma eqiii~alerile a esse dia cle traballio. 

$ iinico. Esta somma tle~ert i  si1r eslipulada de accoi tlo 
roiii a jiirila de siiperintcntlencin dos libertos, e enlregiie 
rnetadc ao liberto, e mclatle tio cofre da junta de sriper- 
iirIoritlci;cia, nii tle sua t1elegar;Sn. 

-41 1. 45." O coricessionai io obrigar-se-ha 1nirit)crn : 
.I .O A manter os lilierlos corri alimentos $adias c a l~un-  

dantes, e a provc-10s ilo \esluario que se iisar no paiz; 
2." A manda-los irislruir nos principias da religifio ca- 

tholica ; 
3." A manda-los \accitiar o mais depressa possivel, lo- 

goquc no paiz Iiaja vaccina, e a prestar-llics rias molestias 
a conveniente assistencia de facultati\ o, pela maneira com- 
pativel com as circumslancias do paiz, fazendo-os tralar 
com o devido cuidado e attcnç3o possivel, c no caso d e  
fallecimen to os mandar6 enterrar decentemerite; 

4." A particip:ir immediatarnenie i delegacio rla jiinta 
de superinteridericia dos libcrtos o nascimento de  algum 
filho ou filha de  clualquer liberta, a fim de  que similliante 
facto seja de~idamenle  registado; 

5 . O  A mandar bnptisar a creãriqa iiascida em taes cir- 
ciimstancias, dentro de  tres mezes depois do sei1 nasci- 
mento, devendo declarar-se no asacnto do baptismo o seu 
estado de  liberdade, mas ficarido com sua mãe, att! que  
esta acabe o scu ternpo de  serlico, e sendo sustentnila e 
Iralada pclo coricessionario do mesmo modo que um li- 
berto. 

Art. I (i." O conccssionario n50 poder6 em caso algum 
traspassar a oiitro inilividiio qualquer dos libertos, sern 
permiss3o especial, e por escripto da junta de supcrin- 
lendencia; e se elle Iiouier dc  sair de todo da provincia, 
ou si1 \ivr 3 sofrr~>r 131 fr3nstoino de fortiina, que se veja 
obrigado a d ~ i \ a r  o scu estabelecirnerilo, e em cada um 
d'esles casos, devera participa lo a delegaç5o da mesma 
jonia, qual delegaçao levarti e entregarir os liberlos, 
que serão por ella recebidos, e dados depois a outra pes- 
sna, pelo resto do tempo que tiverern ainda de  ser~i i . ,  
debaixo das mesmas condições anteriormente impost:is 
ao primeiro conccssionario. 

$ unicci. Em caso ncnliiini sr~i.6 pcrinillido ao coiices- 



sioonisio, nem a outra qualquer pessoa a quem os libertos 
forern confiados, segiirido o disposto ri'este artigo, cntre- 
$a-los a outra alictoridnde que iijo seja a diia delegafao, 
ou o respec.livo curador. 

Art. 1 7 . O  Se algiim dos libertos commelter crimes, 
pelos quaes fique incurso nas penas das leis do paiz, oii 
for ciilpado de Iiabitual embriaguez, inçribordinaç30, de- 
liberado ilcsleixo, ou destrui~3o de propriedade do con- 
cessionario, esle dara parte 5 junta de  superintendencin, 
i ]  qual promovera o deirido castigo na conformidade das 
leis; e quando o ccincessioriririo pedir, poder5 ser dispen- 
sado de  toc1:is as oljrigafóes qiie Iiavia contraliido [)ara 
com o librrto. 

Art. 18." Se algum (10s liberios fctqir, o concessionario 
assim o participari immediatainente ao ciirador, o qiial 
procederá logo a uma investigafão summaria do facto, 
para conhecimento da deIegaç30 da juiria rle superinten- 
dencia dos libertos, e da mesma junta. 

Art. 19.' Provarido-se que o coricessionario dispoz in- 
devidamente de  algiim dos libertos, do qual tenha dado 
parte de haver fallecido oii de se ter escondido, pagar5 
de multa a somma dc 3b000 reis, metade da qual se r i  
para o denuiiciante, e a outra metade se  entregara ao cu- 
rador, para ser posta li disposição da jiinta de superinten- 
dencia dos libertos pala os fins que adiante são indicados. 

5 I." Em caso de  reincidencia, provado que seja pe- 
rarite o juiz competeriti:, scr i  cassada a concessáo, e a 
junta passara a cada iim dos libertos uma certidáo, por 
onde conste que o mesmo liberto se acha no goso de sua 
plena liberdade. 

$ 1 . O  As disposic;Oes cl'eçte artigo 119o prejudicam o 
procedimerito legal que (leva instaurar-se contra o con- 
cessionario, se hnuvcr violaçio das leis qiie prohibem o 
trafico da escravatura. 

Art. 20.O Fallecendo algum dos libertos, dar-se-ha im- 
mediatnmerrtc parte ao ciirador, a fim de elle verificar, 
ou fazer verificar, que o liberto fallecido era o prolrio 
dcscripto como tal no registo, empregando para esle fim 
os meins aiictorisados pelas leis. Da participafáo rio fal- 
leciniento o ciirador passara recibo, e n30 o darido po- 
(ler5 o concessionario, ou seu representante, fazer a par- 
ticipaçao a dois membros da delegaç3o da jiintn d c  su- 



p ~ i n t ~ i i r l ~ ~ n c i n ,  e ri3o sr: cncorilrnndo, a diias a~ctor ic lnd~s  
(lllnt'SiiiiPI'. 

5 uriico. Liii 1.1~1:iIoi to ~iiiiirnario (10 restiltado il'estas 
averigii;i-ócs srr;i t1cl)ois Ia\ i ado ofíicialmrnte ptllo cii- 
rador, e irnrrietlia1:imerile entregue ,'r delegac5o cla jurita 
de siipi~riiiicndericia dos 1il)ertos. 

Aitt. 21 .O O ciii ndnr, d ~ l ) o i s  de tilr \.rrific:irlo :i itlrnti- 
dade rlo corllo do liberto firllrcido, irid<igar,i a c;~lisa cla 
sua morte, e conhecr.ndo-se qiic foi natural, far4 notar 
este facto no registo. 

$ unico. Se a causa da morte for diivitlosa, ou se  co- 
nlieccr qiie náo foi natriral, o curailor fara n parlii:ipaç20 
convenienle ao ministcrio publico, e ltie dar3 as informa- 
çóes qiic liver oblido, e Itie commuriicnri qiiacstluer cs- 
clarccimentos oii documentos que tenha, para que o cul- 
pado responda rio tribunal competente. 

Art. "L." No caso d e  falta, o concessionario, o seu Iicr- 
cleiro, ou a pessoa a ciijo cargo íicarein os libertos, de- 
veri, dentro tle oito (lias depois do fallecirncnto, partici- 
par essc caso á delcga~5o da jiirita de supei,intendencia 
dos iibcrtos, a fim de  que ri'ciin Iinja coriiiecimerilo tla 
pessoa nii peisnas que ern tal caso fican responsaveis 
pelos moemos libertos. 

C; uiiico. O herdeiro ou pessoa que tomai- coritn dos li- 
hei-tos, (? i120 participar o fnllecirnenlo do coricessioiiario 
ilcntro de oito dias, pagara 165000 reis por dia por cada 
liberto, nt8 fiizcr n devida pai ticipaçao; e ficaia, alcm 
tl'isso. sujeito iis outras penas conirriiiiacl;is i falta do curii- 
prirneriio das rondi?.cies cstil~olad~is. 

Art. 2:i."Qiiando nlguni (10s Ii1)i~rtos dei\ar  por qunl- 
quer niolivo o sci i i ~ o  do cnncessionario ou de  seus her- 
deiros, ou de nutra pessoa com quem rsteja obrigado a 
servir, licari debaixo i10 ciiidatlo da delegacio da junta 
de  superinteiitlericin ilos libili.lri< e do curador, que de- 
vei-50 vclar por que Ilic niii faltoni os meios tle sc eni- 
pregar, de modo qiie se tornc iitil :i s i  e ao estado. 

Art. 2 i . O  Sei li obrigado o ciirador a inspeccionar os l i -  
bertos totlos os semestres, em logar coriveniente, para o 
que f;i~-6 aviso por escripto ao cciricessionario, ou seti r'c- 
presentnnie, com anteccdencia de vinte e quatro horas. 
N'eslas occiisiijes deverá examinar c inspeccionar totlos 
os ditos liherlos, rcccber siias clucix:is. c f:izer indaga- 



fões licerca d'ellas, para desco1)ris a verdade e averiguar 
quacsquer abusos que possam prejiidica-ln, cuinprindo- 
Itie tanibeni iricluerir do procc?tlimenio geral d'elles. 

$ uriico. Eslas iiispecç0es devem ser feitas nas cpoclias 
que o c,ur.ador jiilgar. m:iis conveniente. 

Art. 25.' Depois de feitas as diligericias do ar.tig-o an- 
tecedente, o curxlor levari ao corihecirnento da delega- 
ção da junta de superintentlencia dos libertos todas as 
q i~eisas  dos de que se trata, e rjiialquei. quebra das con- 
dições e estipulações do contraio da parte do coiicessio- 
iiario, e em todos os casos de bem í'ur~dada queixa usari  
a delegac30 dos meios conveiiier~tes para qiie se Ilies faca 
jusliça. 

Art. 2G.O O curador clara Iaiiibeni parmte todos os sc- 
mestres 5 delegaçáo dn junla de  siiperinteiidencia do cs- 
tado em que acliar os libertos, e n sua parlici1)n~ão ser5 
lançada em um livro, que tiaveri para esse tini, com o 
tilulo de a particip:içGes do curador r ,  o qual tli:ve estar 
depositado na secretaria da dclegaçáo, de sorie que, re- 
correntlo-se a elle, se possa facilniente saber a occupaçáo 
c comportamento de  todos os libertos. 

Art. 27." Todos os actos pralicatlos pelo curadorsei.áo 
liigo por ellc communicados i delcg:içGo da juota d e  su- 
perintcndcncia dos libertos, juiitamenlc com uma expo- 
sic;3o de  todos os factos que successivaniente chegarcm 
ao coriliecirnerito do mesmo curador, coiicernentes aos li- 
bertos de que se trata, n5o devendo elle proceder, riem 
dar passo algum relativiimeiite aos ditos libertos, sem co- 
riliecinieiito e auctoi~isa~io~da mcsnia delegaç50. 

hrt .  48.O Firido o praso de tempo estipulado para o 
serviço dos libertos, o cur;idi,s, segundo as instrucçóes 
que Ilie deveri  dar a delcgaçZn da junta de superinlen- 
dencia, riolificari os mesmos libertos, juntamente com o 
concessionario, para comparecerem nn delegação, a fim 
tle perante ella ser inviilitlatla a escriptura celebrada en- 
tsc o concessioriasio e ~s libertos, por seu ciirador em 
Beng~iella, receberido elles da delegnçáo um titulo em çer- 
tid30, oni que se  declare terem completado o seu tempo 
de servico, e achareni-se rio plena goso de  todos os di- 
reitos e privilegios de pessoas livres. 

3 unico. O curador ter i  cuidado em que esta certidão 
seja legalisada e icgistada segundo a pratica do paiz. 



.\rl. 49." A jiirila de  superiritentlencia tlos liberlos, e 
t ~ c m  assim a sua delegaç50, terão au,:toriilade par:i :itl- 
nioestarein os curadores, e outros qiiaescluer enipregatlos 
I espcctivliriieritc siiboi~dirrados li niebmn junta e deleg:iç9o, 
sc ;ilgiirii d'ellcs deilar de  cuniprir lirlnierile o seu deter. 

Art. 30.' 0 s  processos para a col~i~ai~ça das sommns 
que forctri dcviilas nos lihei tos pelo c.oiiccssionario, e [):ira 
a exigenciii do pagamento diis difit~rchrilcs rnultas e penas 
peciiniarias que a elle ou a outras pessoas forern impostas 
por falta de cumpriinento d'estas condiçGes, seráo iostau- 
r.e(los nos lrihiiriaes de pnlicia corrrci:iorial, c proseguidris 
:I rccliiiuic;fio rla dt.leyic5o dii junta de supei.inlendenciii 
tlos Ii1)ertos. 

Ai 1. 31 .O O diiilieiro proveniente das sommas estipu- 
Iad:is, e das multas em que incorrer o concessionario, o11 
as outras pessoas que por estas condiçóes ficam sujeit:is 
a paga-las, serh rccebido pelc, curador, o qual entreg;lrii 
inimediatamcnte na tlelegaçio da junta de  superintendeii- 
cia as diveraas qiiarilias que for recebendo, dando pri- 
meiro eritrada d'ellns em um livro destinado para esse fim. 

Art. 32.5A del~~gaçálo remettera ;i junta todo o dinheiro 
que lhe for eiitrcgut: pelo curador, ria fbrma do artigo ali- 
tecetlenlc, a firn de o fazer entrar rio cofre da junta da f;i- 

zeritla, onde sera arrecadado com escripturação separada, 
para ser applicado da seguinte maneira; a saber: unia 
parte, a arbitrio tla junta de  superiirteiidencia dos liber- 
tos, servira para pagar as despezas da mesma junta; o 
qiie rt:star seri  empregado em promover as commodiila- 
tles e bem esiar dos libertos, ou durante o tempo do scu 
servico, oii depois d'elle acabado, e espccialmenlc em 111 e- 
miar aquelle que se  comportar fiem. 

f; 1 . O  As contas d estes dinheiros, e da maneira conio 
Irouverem sido despendidos, seráo no fim de  cada ariiio 
feitas em duplicado pelo respectivo curador, ao qual cum- 
pre vigiar escrupiilnsamente para que as tiisposições d'esle 
artigo ten11;im a devidil esecuçáo; e depois tle examinatlas 
e approvâdas as ditas contas pela junta de  siiperintenden- 
cia dos libertos, scri  um dos duplicados I cmettido ao go- 
lerno pela mesma junla. 

5 % " S e  os fundos não forem sufficientcs para satisf,i- 
zer as indispensaveis requisiçóes, feiras para os fins intli- 
cudos, seri  o que faltar s~ipprido pelo cofre da provirrcia, 



nicdinnte a approvaçzo tlo governador d'clla em conse- 
1110. 

Art. 33." Tanto n jiinta de superintendencia tlos liber- 
tos, como a sua delegaçáo, poder50 funccionar stj com 
dois d e  seus rricmbros, mas em caso de divergencia de- 
vera necess;iriameiile interferir o terceiro, para o assiini- 
pto em qucsião scr decidido a pluralidade de votos. 

Art. 34." N30 ser i  permittido aos membros da junta 
oii da tlelegaq:~, neni a qualquer empregado seu su- 
bortliriado, pcdir ou aceitar a pessoa alguma, salvo nos 
casos especiticados, emolumento algum, debaiso de  qual- 
quer pretexto que seja, pelo desempenho dos seus deve- 
res. 

Art. 35." A delegaqáo da junta de siiperintendencia dos 
libertos da r i  a mesma junta, todos os trimestres, parte 
çirciirrisiariciada de ludo o que occorrer ou tiver occor- 
rido relalivamerite aos libcrlos que fazem objecto d'estas 
condi~fics, e iis execur;áo d'ellas; e esta participação, acorn- 
parlhada das informa~ões da junta, s e r i  por esta remetti- 
da, lotlos os semestres, ao consellio ultramarino no ori- 
ginal, ficando copia autlientica na secrelaria da junta, a 
fim de  i~i ie  o coiiscllio possa, na conformidade do n." 2." 
tlo ai tigo 14.' do decrcto d e  sua instituiçáo, consultar ao 
goverrio o que julgai. coiivenicnte. 

Ari. 3G.O Bacla do que fica n'csles artigos consignado 
s e  critenderii isentar os libertos, a que dizem respeito, da 
siijeiçáo cm (pie ficam, como pessoas livres, tle que sc  
pr0cOda contra elles por qualquer crime que commettarn 
criritra as leis do  paiz. Eni todos os casos, porlanto, eril 
cluc se in1l)iitar uma offerisa coritra essas leis a algum dos 
tlitcis libertos, deverão ellas ser-llie aliplicadas, como a 
pessoa livre, cumprirido ao curador, ou pessoalrnente, ou 
por nieio de alguem responsavel, que para esse fim te- 
nha deputado, scr prcecnte nos tribiinaes, para que se 
faca juslira ao liberto. 

Art. 47." As coiitli~ões da coiicessáo que liaja d e  se  
fazer ao supplicaiite ser io  puhlicadas no Boleritu oficial 
do governo gcral de  Angola, e o governo de  Sua Mages- 
tade conferiri a junta dc superintendencia dos liberios e 
sua delegaçáo, e aos curadores respectivos, a auctoridade 
nccessaria para que a inesnia junta, delegação, curadores 
e crnprcgados, que  respectivamente servirem debaixo de 



s i ~ ~  ordens, possam cumprir os deveres cjuc Ilics ~ a o  in- 
ciiml~idos. 

Secretaria d'estado dos nrgocios tla mariiilin e do iiltra- 
mar, em 25 de outubro de 1833.=ITiscon~le cl'íitl~oglria. 

DECIIETO IIE 2 ' i  DE DEZEYRRO DE 4851, OIiDENAFIDO O REGISTO 
DE ESCRAVOS E LIBERTOS 

(;oiisidei~ando a urgente riecessidade de  obviar os mui- 
ios r b  gi'avcs inconvcriicntes que resultam da incerteza e 
\-;ic.i l l;ic3o de  direito que se  obsei-va nas diversas provin- 
cias iilti~amarinas, sujeitas i cor63 portrigiieza, sobre a 
c~terlsao dos direitos tlominicaes que ri'ellas é forrpso to- 
l e i x  ainda, emqiiaiito s~ n3o tomam ns pi20~ideiii:ias con- 
venientes para que os pr,iricipios de  igualt1;ide e liberdade 
iiidividiial tenham a rigorosa e liberal applicnc;ao que os 
Senliores Reis d'csles reinos tles~lc antiquissimus tclmpos 
proclamaram sempre, e qiic nos gloriosos reinados do Se- 
rihor D. Jose e da Seriliora D. Maria I, de  sautlosa ine- 
moris, se  mandaram esleridcr a todo o corilinente do reino 
ile Poi.tugai e illias atljaisc!ntes; 

Conformando-me com a proposta do conselho ultrania- 
sino, ein corisiilla de 9 d e  dezernbro de 1853, ampliando 
n qiie est i  determinado pela casta regia de  7 de fevereiro 
tle 1701, e o que actualmente se pratica na proviricia de 
Caho Verde a algiiris respeitos, e na de Arigola a outi,os; 

I.: fixando por uma vez a legitima accepflo da palavsa 
e c,ondiçjo de  libei.tos, que o alvarh de 46 de janeiro ti(: 
177.3 justamcrile proscrcveii como barbarri e anti-cliristz 
no slricto sentido do direito romano antigo, mas qiie rio 
seritido liberal e civilisador da carta consiitucional da mo- 
nnrcliia tem oiilra, mui limitada e hiimana accepção: 

tIei por bem, em nome d e  El-Rci, e usando da facul- 
dade concedida pelo artigo 45." $ 4.O (10 ncto addicional, 
ouvitlo o çonsellio de  miiiislros, decrciais o seguirite: 

TITULO I 

Do registo dos escravos 

Artigo I .O Todos OS escravos esistcnfes nos domiriios 
porluguezes do ullramar, ao tempo da puhl i i~n~ão tl'este 



decrcto, s ~ i i o  regiatados denlro de  trinta dias perante 
a niitatoridade respeclivn do coiicelho, districto ou presi- 
dio rm que i esidireni. I:& registo serti feito pelo modo 
ostnbelecirlo rio artigo 7." do iegulaineiito tle 25 de ou- 
tubro tle 1853, e por elle pagaião os senliores dos e m a -  
\os  o cirnolometito de  500 riiis por cadii uni. 

Art. 2 . q ~  escravos que ri30 tiverem sido api csentados 
c irist.riptos rio referido registo, clentto do praso estabe- 
lecido, so1.5~ corisirlrrados como libertos para todos os 
effeitos d'rste decreto. 

Art. 3." O livro de  registo sei 3 criria(10 ao goiernador 
da proviricaia, clue d'elle hra estr aliir relar.úes em que se 
declarem os riornrs, sesos c idatles tlos eacrnvns regista- 
dos, as rliiaes fai i subir com a possivel bre~id:ide pela 
secretaria d'cstatic, c~on~pcteriie. 

d r t .  4." Os escraios (IIIP, depois (13 piiblicaar;io do pre- 
sente decreto, foiem inil)orta(los por tchri-n nos ditos (10- 
riiinios ser50 tarribem registad(ts ern um livro esliecial, 
pela rnesrria ftirnia tleterniinntia rio artigo 1 .", e dentro 
tlo prasn de  trinta (lias depois da siin eritrada. 

5 unico. Todos os trimestres sei i n  criviadas ao gover- 
iiador da provincia, para os fins designados no artigo 3 . O ,  

i elacões autlienticas clo.; escravos qiie assim se houverem 
I egislado. 

Art. 8." N3o sc r l  admittida em juizo acqio alguina em 
que sc ilispute subi e a liberdade, sem que seja iristruida 
com a certidio de registo. 

TITULO li 

Da redempgão e cla protecgão dos escravos 

Art. G.* Todo o escravo residente em teri.itorio per- 
tericente 6 coroa d~ Portugal tem direito de i.cvindicar a 
sua riatural liberdade, indernnisando ao senlior do justo 
preço do seu scrviço. 

$ unico. 1)csde a publicação do presente decreto todo 
o escravo pertencente ao estado fica livre. 

Art. 7."'Iodo o escraLo importado por terra e m  domi- 
nios portugiiezes, depois da publicação d'esle decreto, 
lica considcratlo na coiidiç3o d e  liberto. com a obrigaç3o 
por8rii de servir o senlior por tenipo de  dez annos, e na 
(~oriformidadc do regulaqicnto de 28 de outubro de 1853. 



1% 
-- 

$ I .O É licita a venda do serviço d'esles libertos por 
totlo o tempo cin que elles ficam obrigados ;I presta-lo, 
oii por uma parte qualquer d'esse tempo. 

$ 2." A certidáo do registo ordenado no ai.ligo 4 . O  k 
iitiilo indisl~cnsa~el para se podcr liaver dos rnesrnos li- 
1)ci.los o ser\ iço a que ficam obrigados. 

Ar t. 8." Os libertos d e  que trata o artigo nntecetlente 
tCcm igual direito ao que peln artigo G . O  e concedido aos 
escravos, e sJo-lhes applicareis todas as mais disposições 
tlo preserile decreto qi ic  a estes sc  referem. 

Art. O." O estado c o patrono e o tutor natural dos es- 
cravos, dos Iil)erlns e cle setis fillios. 

tlrt. 1 0 . O  O exrlrcicio d'esta tutela i: confiado, ein cada 
tima das pi,oviricins ullramarinns, a lima jurila estahele- 
cida nas c;il)ita~s d'ellas, que sei-á denominada ajunta pro- 
tector a dos escraws e libertosu. 

5 I .O Scrd presidente perpetuo da junta o bispo ila dio- 
cese, e em sua faliii o ecclesiaslico em exercicio, por qual- 
qiier ritulo, da auctoridnde ordiiiaria. 

5 2 . O  Quando a i e f~ r ida  aucloridade ordinaria residir 
collcgialrnerite no cabido, sede cncanle, se r l  pisesidente 
da iiinta o que o fiir do cabido. 

'$ :Lo Sáo vogaes da junia o prociirador da corda e fii- 
zcnda, o [)resitlc3rite da camara municipal e o provedor da 
santa casa da misericordin da capital da provincia. 

5 4 . O  Orirle a administraçSo da santa casa esti\er pro- 
visoriamente c.orifincla a uma commissão, farA as vezes dr, 
pi'ovotlor ria jiirila o presidente da mesma coininissão. 

3 5 . O  h';1 proviricia de S. Tliome e Principe, e nas ou- 
tras t1rn cujas capitars sbmente reside uin delegndo pro- 
t*iirador geral da corba e fazcrida, csle sera o Ioga1 da 
jiinla. 

Art. I I  .O Os curadores dos presos pohres, dos escra- 
\o s  c libcrtos, creados pelo decrelo d e  30 de dez~.mbi.o 
tle 1852, sãn, nas proviiicias de Angola e de  S. Thome e 
1'1 incil)e, sujciios li junta protectora, seus immcdiatos 
;igerites, e d'ella recebem aucloridade e direcçáo. 

0 1 . O  E ampliaclo as outras provincias iillramarinas o 
clisl)osto no referido decreto para o fim de serem creados 
pm todas ellas iguaes ciiradores, que do mesmo modo 
ficam sujeitos d alictoridade e direcç3o das respectivas 
jt~nt:is. 



5 - ."Os dclcgados e siib-delegados do ministcrio pu-  
blico, s i o  OS tlelegados natos d:i junta. 

$ 3." K;is loc.:ili<ladcs em que iiáo exista agenle do mi- 
nidt.1 1 0  [)ut)lico, ~)o(lri-ii a junta doloqar a sua auctoiSidade 
c jurihdic~áo no ~~arocl io ,  missionario, ou em qualilucr 
uutrii p e w a  quç mais idonra lhe parecer. 

$ i ." O qiie assirri for tleleg:ido, sei.6 para este fim con- 
sideradu e lia\itlo pr~losjuizos e auctoridades, de qualquer 
penci,o c pradiiac3o qiie sejam, corno inveslidos de  todo 
o poder e forca quc as leis dá6 aos ageiites do miriisterio 
publico. 

A l i .  12." A jurita protectora dos escravos e libertos 
tcni a oh r iga~ io  e o clircito correspondente tle os pro- 
leger c tutel:ir cm tudo, tarito em jiiizo como f i m  d'elle; 
exerce sohre elles e sobrc seus filhos o pairio poder, 
cuida de suas COIIS~S, prniege seus peciilios, arrecada e 
administra todas as herariias, dciaas, legados, fidcicom- 
missos, esmolas oii quacsquei* doacões, entre vivos ou 
por causa de niorte, qiie singularmcrite a alguns, ou por 
litulo geral sejam feitas a favor d;i piedosa obra da re- 
clenpçáo de cscravos, çreaç3o ou e d u c a @ ~  d'estes ou de 
libeiatos. 

Art. 13.' A junta tem um cofre especial em que sc  ar- 
recatlaráo todos os seus rendimenlos de qualquer genero, 
e bem assirn todos os que pertencerem por qualquer ti- 
tiilo aos seus tutelados singularmerite. 

Art. !h.* Na arrecad;içio, gerencia e administraçáo 110s 
bens e rendimentos da fiizcnda geral dos esciavos e liber- 
tos, e (10s peculios oii Iiavcrcs espeçiaes de cada iirn, a 
jiiiila scguiri as rilgras rliie o direito prescreve para a 
adrniriistr:irfio dos I~cns dos oi'l)liãos. 

t1i.t. 15." 'l'odos os bens e tiavcres que por qualquer ti- 
tulo pertci i~am ou vei i l~an~ a pertencer A fazenda geral dos 
escravos e lit)ei tos, gouam de  toilos os privil(1gios rliie as 
leis coricedem aos da s:inta casa d:i misei~icoi~dia tle Lisboa. 

Art. 46." Incumbe ri juiita, rio que toca ri proiecçáodos 
e sc ra~~os  : 

I. Velar por que o potler domiriical so.ia exercido d m -  
tro dos lirriitc:~ (Ia religião, da Iiiimariiciade c das leis, em- 
prcgarido os meios da porsua?5o e as admoest:i~ões, e re- 
cai rendo i aiictoridade 110s juixes c rnngistrados, cjiiando 
assim for riccessario; 



11. Pieotcger os pcculios dos escrajos legiliinamenie 
ailquir~idos, e riscalisar a siia :ipplicai$o, fozcrido qiie priri- 
cilmllriieritc sirvam para adqi~irir os meios dp  sua rctlcm- 
1""; 

111. 11itciit:ir c proscgiiir em juizo as causas de rcrin- 
tlicaç2o tlr, liherdade, anelorisadas pelo artigo 6." do pre- 
seníe decrcto; 

I\r. Intentar e proseguir do mesmo modo em juizo as 
ciusas em quc o irigeriuo ou o liberto pretende revinilicara 
liberdade qiie ji adiliiirira ou que nunca c h ~ g h r a a  perder. 

Art. 17.V4 jtiritn far4 para este fim um regtilamento 
ndapkiilo i s  circiimstancias locaes e especiaes d e  catla 
prnviricia, o qii:iI, approvado pelo governador geral, em 
coiisellio, se 11ori imriiet1i:itamerite em e ~ c c i i ~ ã o  proviso- 
ria, nti? rliif! seja ex;irninado pelo meu conseltio ultr ama- 
i8irio c :ipl~i.otnilo detiniii\anierile por mim. 

Arl. 1 X . O  A jjuril;~ terii. cluaiitn aos libertos, a protei:çáo 
c tutela g c i d  de  suas pcsso;is e bens; inciimbe-llie dirigir 
sua etlucafáo e crisirio, psover as necessidarles dos que são 
pobres e dcsvnlidos, e velar geralmente sobre lodos. 

TITULO 111 

Da revindiqão da liberdade 

Art. 10.' O es ravo  rltie, por si e por seu proprio pe- 
ciilio, ou por* esrriola e f~ivor de  outrem, ot~tiver os meios 
(113 rcvindiz;ir a sua Iiberdntl(>, poderi recorrer A junta 
prc'tcctor,a, ou a tlual~liier de s ~ i i s  agentes e clelcgatlos, 
1);ii'n inztlr cliainai. o scrilior a juizo de  concilinç50, a fim 
dt? ri'elle se accordar o preço de  siia redempção. 

Arl. 20.O O agente ou t1eleg;ido da junta procedcr;i 
iirimedi:iiaiiicrite a recluerer o ch:imamento pcditlo. 

Art. SI." Desde que o serilior do csrrnvo for clinmailo 
d coricilia~áo, pnderd o agente oii tli!leg:ido requerer, se  
o julgar ncicess;irio, a nuctoridade judicial, que o escravo 
scja tleposiiado em casa tle pessoa idoriea. 

AII. 2P.O Clinrnado o senhor a i.oncilinçio, se alii, en- 
trcb elle e o agorilc ou drlegndo d,i jiintii, se accordar o 
prcso tla rederrip~áo. d'esse accordo se lavrará auto, bem 
como 113 erilreg:] tlo prelo, e com islo ficará perfeita a 
rnaniimiss9u do escravo, encorporando-se no auto o re- 
cihn (Ia snmmn ajustada. 



$j I." Assignado o aiito pelo juiz dc paz, ou por qtiern 
suas vezes fizcr, pelo senhor, pelo agentc nu delegado dii 
junta, c pelo escrivão, ser3 esta a carta dc alforria do es- 
cravo. 

Fj 2." As custas d'estc processo, liavendo conciliaç20, 
serao pagas a meio pelo escravo e pelo scnhor, não ha- 
verido coriciliação. serao todas IIagas pelo sci:tior. 

Art. 23." R'S0 1i:i~endo conciliação, re!luererli o agenie 
ou dekgado da jurila perarite :i auctnridaclt! judici;il, que 
o scnlior so.ja citado pai-a riorne:ir e ver nomear louvados, 
um por cada parte, para 3 a\.aIia~30 do preco da redem- 
pl'áo. 

5 iinico. Sc passadas vinte e quatro Iioras, o scrihnr do 
osrravo rifio tivcr feito a nomcaçio do scii louvaclo, d'isso 
sc! I:i~riii-;i ccrticlZo rios aiitos, a o louv;ido sera nomeatlo 
pelo juiz. 

Art. 24." Feilas estas norrieliçócs, noinflar4 o juiz par:) 
tei.ceiro louvailo um hoineni de i~ecoriliccirla probidade e 
corisciericia, cntenclido em nvaliac3o de escravos, e mari- 
dar4 intim:ir aos tres louvados, marcaiido-lhes uma hora 
ccrla deritro das primeiras vinte c quatro segiiiritcs, para 
procederem A avaliacáo do preço da redemp~ãn,  a qrial 
ser3 feita em s ~ s s ã o  gubliça, presidida pelo respectivo 
,juiz, e preccilentlo juramento aos loii\.ados de tjuc :i f;11..5o 
com tios e s2 consciencia. 

3 I .O Para a avaliacáo tcrao os lou~~;itlos crn vista ri ir1:ide 
(10 escravo, o seu estado tle sai~ile, saber, costurncs, ser- 
v i ~ ~ ,  aite o11 oficio, e rlii;ilqucr o\iti,a i~~ialiilncle por que  
dcva valcr mais ou merio;, e por eslas circiimst~incias, e 
n5o por qualqiier i:apriclio oii nlTei1:5o  arti ti cri lar tlo se- 
iilinr, regiilaráo a avalia~So. 

5 2.O Concordando os loiivados tlo csi*ravo e do s~nlio'r 
no pi,eco tJ:i liberdade tlo escimo, fira a av;iliai;io coii- 
cluicla. 

5 3 . O  Sc elles ri30 concordarem, intervirri critao o ter-, 
ceiro lou~ado,  o. qu:il, ct:nl ser obrigntlo n cnnfoi,mar o 
scu I:iiido caem quiilqiiei. tlns outros tlois, riao poderi com- 
tritlo da-lo sii1)erior no inauinio, riem irifi~i,ior ao miiiinio 
d'ellvs. O sei] I;iutlo de!ci~rriinarti n valor d:i iiidemnisn~ão. 

Arl. 28.O O juiz honicilogarti por senieii(:a o que entre 
os In~i\~ittlos se accortinr, e eiiwegue o I)iaeyo veiicido ao 
';riilini~ tln escravo, fic.:ir;i a inariiiiniss3o ct~ml)lela. Um . 



Iraslatlo (Ia sentenfa, coin o recibo do preto passndn pclo 
scnhor, e assignado pelo jiiiz e pelo escrivzo, ser-á a cai-ia 
cle alforria do cscrnto. 

Art. 26.' Este procesw verbal c siirnmai~issiino riao 
arlmitte dilaçáo, riem termo algum alem dos mencionn- 
dos, e estai-a concluido inipreterivelmrritc clrrilro de oiio 
dias. 

Art. 27." Rio lia necessidade de avaliac:o, neni d'este 
processo, quando se lratn de um e>cia \o  que, fazerido 
parte de  uma heranç,i, estiver n'ellii descripto e alaliado. 
Este poderi re~indicar  a sua lit)erdatle, fazendo, por si, 
e por scii peculio, ou por esmola e favor de  outrem, re- 
pôr na dita herança a importarici:~ rla arnliaçiío. 

Art. 28." Nos casos da reririilicacio de que trata o 
$ 4 . O  (10 artigo 1 G . O  do presente dccreto, o agente ciu cle- 
legar10 tla j i ~ o l a  clinmaini ao juizo de  coiiciliaç5o aquelle 
que detkm como escravo ao qiie pretcride ser inpenuo 
ou liberto, e alii, por todos os meios proprios do jiiizo, 
procurar3 obter o ri~coiiliccimcnto ( 1 ~  liberdade dispiriada. 

3 1 .O Náo havendo conciliaqão, recorrer-se-l~a ao jiiizn 
contoncioso, rio qual se  ohscrvaiA a fórnia de processo 
sunimario da novissima refosriia judicial, artigo 28 1  . O ,  

para as caiisas de atientado. Ao deientor iricuaibe provar 
a condicáo dc escravo que attrihue i pessoa detida. Nfio 
o ~ ~ r o v ~ i i t l o  s e r i  ell:i declarada livre. 

$ 2." C ap[~licavel n'cstc caço o qiic fica deteriniriado 
no artigo 21 .O do pi.csentc tlecretn. 

TITULO I V  

Da tutela dos libertos 

Art. 29.. Todo o escravo qiie obtem por qualiluermodo 
u liberdade, eritra imrnccliatamentc rio cstarlo de libcrtu, 
c duraiite elle 6 sujililo i tutela piil)lic;i da jiinl:). 

5 uriico. 0 s  escravos que ol~iiveram a lil~er ilndc pela 
oiiiorgn geral da lei, na conformidadi: tlo fi5 iiriico ar- 
tigo 6.O do presente tlccreto, fic:irri durante sete arinos 
obrigados a servir o estado, na conformidade do reziila- 
mento de 25 tlc orilril~ro de 1fi:i:j. 

Art. 30.O A jrinta ~)rolectora :itloplarA para seri i q i -  
nieiito provisorio, tanto no que respcita aos libertos do 
estado, como a todos em geral, o ~!~sterna rlc registos e 



as mais regras de adrninistrai5o que cat5o prescriptas no 
dito i~cgiilamento de 35 de oiitiibro de  1853. 

Art. 3i.O O csrnr:iro infante pelo qual rio acio ilo ba- 
ptismo se cntrepar ao parocho, ou ao ministro baptisante 
a sornina de  5I000 i-éis forlcs, fica ipso facto, livre e in- 
geriuo (,orno se  Ia1 nascèra. No assenlo do baptismo se Ia- 
vrarA o termo competente. 

$ i ." A somina erilrrgiie an pnroclio ccclc eiil proveito 
do scnlior. 

$ 2." Para o caso do presenle arligo corit:i-sc a infaii- 
cia :,[C: aos cinco annos d e  idade. 

$ 3." Sc algum valor for por qiialtliicr rriotlo doado o11 
Icgatlo por pclsioa certa ou irircria pai ;i s r r  applicado ;i 
redempc;;o de cscravoç infantes rio asto tlo bnptibrnp, scrh 
arrec~arlado e administrado do rnesiiio iriado que csli pre- 
scrir~to nos artigos 1 i.' e 15." do prcserite decrctn. 

Art. 32." Os infantes que por este modo adquirirem n 
condição de  ingenuos, ficam todavia, ati: i maioridade, 
debaixo da tutela da junta protectora como sc fossem l i -  
bertos. 

Art. 33." Extingue-se a tutela publica, e serA bavido 
como ingcnuo, e no goso pleno, inteiro e absoluto dos 
direitos de  cidadálo todo o 1iI)erto qiir se acliar coniprc- 
hendido em algiima das seguintes classes: 

I. Os bnchareis formados pela universid;ide d e  Coim- 
bra : 

11. Os gratluados, com qual~luer denomiriaçfio que seja, 
por iima uriiversitlade ou academia cstrarigeira; 

111. Os clerigos de  ordens sacras : 
1V. Os mcmliros a acatlernia real das sciencias de  

Lisboa ; 
V. Os officiacs e LTiciaes inferiores do exercilo c tla 

armada ; 1 
\'I. OS que tiverem con~pletado algiim 110s cursos da 

escola polytc~chriica rte I'ishoa, da academia pol! tccliriic.a 
do I'orto, ou das escolas n a ~ a l ,  do exercito e medicn-ci- 
1.urgic.a di? Lisboa e I>ni,io, escola maltiemntica c militar, 
e escola mrtlico-cirurgi17:i de Goa, e escola metlii-o-ririir- 
gica do Fiinclinl, oii c l i~ ; i i~sq~xr  outras tlc eiisirio i;ulici~irir 
qiir de  futuro sr: estntieli~ccrcm; , 

VII. Os professores ilc ensino primario, seci:ndario e 
superior ; 



VIII. Os que tiverem servido os cargos tle verelidoi.os 
c, escrivães dns camnras miinicipaes, aùininistradores de 
coni.elho, ou de  juizes eleitos, juizes ordiirarios ou juizes 
subititiitos, c tle escri\áes jiidiciacs oii de tabellifics, ou 
quaesiluer oiitr,os cargos d e  categoria igiial ou superior; 

IX. 0 s  riegocianles d e  grosso trato; 
X. Os giiaidas-livros e primeiros caiseiros das casas 

commerciaes; 
XI. Os qiie tiverem adquirido qualquer propriedade 

tcrrilorial ; 
X11. Os aciministrailores de fazendas roraes e fabricas. 

TITULO V 

Dlsposigões geraes e penses 

Art. 3i.O l? valido o fideicommisso pelo qual o testador 
deixa sua Iirrnnça ou legado a iirn terceiro com obrigaçio 
de  o eritregar ao cscravo depois de  liberto, s ~ j a  ou rijo 

com a clausiila de empregar toda oii prirte da tieranqa ou 
do legado na redempçáo tio tlito esc1 avo. 

Art. 35." No caso do artigo antecedente, a junta pro- 
tectora lem obrigafão, e o direito corresponderitch, rle re- 
querer em juizo por seus delegados e agentes a esccuçao 
c ciinil~rimento iriteiro do fideicommisso. 

Art. :I(j.' Alem (10 que fica disposto nos artigos 
I?." ,  IlL.', 15.' e 3 a . O  do preserite decreto, constituir3 a 
dolnqfio (Ia junta protectora: 

I. Um:) quota, qiie serh arbitiada pela junta protectora, 
do producto do trabalho dos libertos; 

11. O producto das coiidemnaçóes e multas que sáo irn- 
postas rio presciite decreto; 

111. Cinco por cento sobre o preço da vcrida dos es- 
rravos, qualquer que seja o modo por cluc esta se veri- 
fique ; 

IV. As quotas dos rendimentos clas camaras e iniseri- 
cortlias que forem votadas pelas juiitas geraes, e em sua 
falta pelos governadores geraes, cni conselho; 

V. O que siibsidiariameiite for votado pelas mesmas 
junlas geraes ou g o v i ~ r n a d o i . ~ ~  gilraes, em coriscllio, para 
supprir as necebsidailcs da juiita protectora; 

VI. No reiiio de  Angola e suas dependericias unia per- 
cer1t;igeiii so t~ re  o qiie de facto sc paga pelos cliarnailos 



carregadores, emquanto estes não forem estiiictos, a qii:il 
do mesmo modo serA arbitrada. 

Art. 37." Nas veridas tle esc1 avos feitas em hasta pii- 
hlica n%o sera permittido affrorit;ir o lanço ufIerecido por 
clrialqiier a bem da liberdade do escravo, sempre que este 
Iariqo cubra o p e c o  da avalia(:$o. Uma certiclzo do auto 
tle praia seríi a tLarta de  alforria do dito escravo. 

Art. 38." 13 proliihido alienar por qualilucr titulo ou 
modo o marido escravo em separado da miiltier escrava, 
e bem assim a máe escrava em separado dos filhos cs- 
cravos meriores d e  sete annos. 

Ai8t. 30.O 0 s  filhos de  mullier escrava que se provar 
serem havidos durante o tempo em quc a dita escrava 
foi teuda e manteuda como miinceba de  seti senhor, seráo 
libertados sem obrigaçso dc rieritiuni prelo de redempçáo. 

Art. 40.O Os que tle ma fk detiverem como escravas 
pessoas ingenuas ou libertas, iricoi'rerao nas penas dos 
que commetiem o crirne de  carcere prirado, e pagarão 
alem d'isso, para o cofre da junia protectora, 100&000 reis 
fortes. 

Art. 4 t .O Quem v e n d ~ r  como escrava, ou por qualcluer 
modo contratar sobre pessoa que se provar ser filho oii 
filha sua, ini8orrcrá ria pena de  prisao declarada no ar- 
tigo 328.O do codigo penal, pagara alem cl'isso "L00b000 
I bis fortes para o cofre da junta protectora, e a dita pes- 
soa sera livrc. 

Art. 4 2 . O  A parte que pertence ao estado de todas as 
c-onrleinnaiõ~s e multas que forem ou hou\erem de ser 
!iril)ostas aos que conjmettem o trafico de  escravatura, ou 
por tliialquer modo o au\iliani, e bem assiiri das fianias 
iião le~antadas de  tluc tibiita o artigo 2 4 . O  do decreto de  
10 de dezembro de 48:1(i, cetlc a beneficio (10 cofre da 

jrintn. 
Art. 43.(' Os contrato> cclet)rados so1)re scrviçns com 

os clirfes ori individrios africanos, n2o o ~ c e t l o i ~ o  o Iii,aso 
i~st;ilielocitlo no artigo 10." do regulamento de  23 de ou- 
iiihrn cle 1853, e ficam cspecialmerite sujeitos á fiscali- 
s;i$ín (Ias jiiritas protectoras, devendo as outras aiicLo1.1- 
tlades igiar tambem para que d'ezses contratos se nao 
;il)iise em curitraven~io (Ias leis que pioliibem o trafico 
tla escraraliira. 

Art. 44." As juntas prot~ctoras mandarão, totlos os se- 
?X 



meslres, rios mezes do j:iiieiro e de jullio, a0 govc8riin rib- 
lalorios cii~ciinist;irii.iados dos seus traballios. 

Art. 4s." Os goveriiailores, como chefes supei.i?res ( l i :  
toda :i :idmiriistra~:o ri:\ siin proviiiçia, eiiviai.$o ;iririu;il- 
iner i l~  iíil goveriio. tio mez d e  jarieirn, uni rrlniiii.io (:ir- 
crimsiariciado (10 modo pni. rliie livcii. sitln csei:iilailo esic! 
ilecrelo. 

Arl. 46."~ governadores das provirici:~~ ultrarriari- 
rias, apenas recct)erem este decreto, o fará0 iminet1i;iia- 
rnerrte publii:ar e esecutar, dando ~)rovisoriamente, eiii 
coriselho, todas as pi.ovidencias qiie riecessarias foretri 
para o seri prompto e fiel cumprinierito, que por neriliii- 
ma causa oii pretesto podera ser demorado. 

Arl. 47." Fica rrvogada toda a 1egislac;áo em contrai,io. 
O viscoride d e  Alhoguia, par do leino, ministro e SP- 

cretario d'estado dos negocios estrarigeiros, e dos da iiia- 
ririh;~ e iiltramar, assim o tenha ~nteiiilido, c! fai:aexeciiiar. 
Paço, ,I 4 tle tlezerribi-n de 1854.  HEI, Regerite. =Vis- 
cnnrle do itthogirin. 

l:AR'II il6 I.El DE :I0 DE JCAUO DE 1856, CONPIBYALilD O IiECRETO DE 44 DE UEIEYBKO 
IIE 4X!ii E IIPLIIRDU IS SUIS ilISI1OSl(nE~ AOS ESCRAVOS 

DAS CAiiAllbS E NISERICOBDIIS 

bom I'edro, por graça tle D ~ u s ,  Rci ile Poi,tugal e tlos 
Algarves, etc:. Fazemos sabri- a todos os riossos silbditos, 
qlle as côrtes decretararri e nós qiici.ptnos a lei seguiiiti~: 

Artigo 4 ." O decreto de 4 4 de dezembi-o de ! 856, con- 
tendo provid(~ncias para cis efreitos d e  libertar escral os rias 
provincias iiltramarinas, e de  dar protecçao a estes e aos 
libertos, k confirmado com as altera(.fies coiisignadas no5 
arligos seguintes. 

Art. 2." Alem dos escr<wos perteni.rirlrs ao cstadn. :i 

quem foi concedida a libei.dade pelo 5 uriico do artigo ti." 
do citado decrelo, fii-ani tambeiri livrcs, dostle a puhlic,i- 
c;%) oficial d'esta lei na isespectiva provincia, os escralos 
pertencentes as camaras municipaes e ;is misericortlias. 

Art. 3." Os escravos que obtiverem a liberclatle em vir- 
tude das disposi~ões r10 artigo alitecedente o do $ 1iiiic.o 
do artigo 6.' do sobredito deci*eio, são obrigados a servir 
o estado oii a corporação a que ultimamente liverein 1)t1t-- 



tcncitlo, na ftirrna e pelo tt!inl)o tlr~tt'rminado rio i cyiil;i- 
iiicrilo de  23 tle outultro (11: 1 H t i Q .  

Art. 4 " Ficam por e$ln lei tlec.laradas e ampliadas ;is 
ilisposiçúes coritidas nos $ 3  uiiicos tlos artigos 6." e '29." 
i10 referido decreio tie I 9 tle dezembro de  1839, e revo- 
gada a legislas;ío em conlrai io. 

hlarid$nios portanto n totlas as auctoridades, a quem t r  
conhct~imorito P e~rcii-30 da referida lei ~~erteiicci.,  que a 
i.umprrini. f,iyarn cumprir t? guardar t l o  intciramcntt~ 
cboiiio rr't1ll;i SP coritem. 

O miriisti o e sec r~ ta r io  d'eslado tlos negocios da mari- 
iiIi:i e iiltrnmar n f;yn irnprimir, poblicai- e correr.. Datl;i 
iio ~),ilacio tlss Nccessitlndcs, aos 30 tle juiilio de l856.= 
Ei.-Rci (com riil~ric;i e guarda).= I'isconcte cle Sá da Blin- 
/lei/-a.=l,ogar do sdllo grande tl,rs :ii.inas i eaes. 

Cai ta tle Ici p e l ~  r1 i i n l  Vossa JIafil-lnilc, tentlo sanccio- 
riado o dccrelo das cfrtes geriies de I h tle junho coi~reiittl, 
pelo qual foi cnnrirmailo o tlecrelo d e  I4 de dezeml~ro tle 
1834, sobre a libeldade tlos escravos, com as altc~rayúc~s 
consignatlas ri'aqiielle decreto; o manda cumprir e gual- 
dar pela fbrrna ri'elle deelar ad<i. =Para Vossa Magest;ido 
\er.=Antonio Perlr o de Carrolho .Iunior a fez. 

I 
t-- 

CARTA nE LEI DE 21  DE J U L B ~  DB 4836, DECLARANDO LIIRES OS PILIIOS 
QUE NASCEREI BB IFLBER ESCRAVA 

L)om Pcdro, por grafa tle Dcus, Rei de Portugal e dos 
Algai.ves, etc. Fazemos saher a todos os nossos subdi tos, 
que ns cortes geraes decretaram, c nos qiioremos a lei se- 
guirile: 

Artigo I ." Os fillios de  mulher escrava, que nascerem 
rias pi<ovinci;is ultramaririas depois da publicação d'esln 
lei, sei30 cnrisiclerados de coiidiçáo livre. 

Ait. 2: Os fillios d e  niulhcr escrava, tle qile trata o 
aitigo niitecetlente, O!~i'igado~ ;i servir gratuitar~ierrt(~ 
; l i &  á itlaile de vinte srino- os senliores tfe s u ~ <  mács. 

Aibl. 3." Os dorios ilas tl>ci'a\'as são ol)ri,aailos a alimeri- 
(;ir e etliicar os filho'. i ~ l i t '  cllas (lerei11 5 Iriz tlt.[)ois cla pii- 
t~lietiçfiu d'esla lei, durante todo o lcnipo em flue por elles 
li,ri~iri sei-vidos graluiiniiierile. 

\ r i .  'i ." obrigac,'io tlns ser\ iiaoi doi; fillin~ de iniilhrr 



escrava, de que trata o artigo 2.O, crssa iliiando a pessoa 
q11c tiver direito áquelle serviço for inileniriisada, o11 tlo 
v,ilor dos qiie deverem airitla ser prcstarlos cLrii viriiide da 
tlisposiçZo do dito arligo, oii tlns tlesprzas feitas com a 
alinieritayáo e ediica@o a ilue e obrigatla pelo artigo ar\- 
I cccdentr. 

3 iinico. O go\ tbrno, ouvindo o consellic~ 111 trarn:irino, 
tomari todas as medidas e far6 os regulamentos iiece.sa- 
rios para determinar o modo tle indemrii,sny3o rios diver- 
sos casos em que ella póde ter logar, attendenrlo ás cir- 
cumstaririas especiaes das differentes loizalidades e aos 
usos c cnsturncs ahi rstabt:lecidos. 

Art. 5." R'as alieriaçórs ou Lrnrisrnissóes dt: propriedade ' 
d r  mulhrr esciavn, oit arliiellas se ISicam por contratos in- 
ter vroos, oii se operem por (1isl)osicóes testamentarias ou 
por direito de  sitccess~o, os fjllios das niesmas escravas, 
drclarados l i \ r rs  em \irtude d'rsia lei, e que náo clxcede- 
rerri sete annos de idatlr, aibompariharão sempre suas mles. 

Art. 6." Os tillios de  rnullicrcs escravas, que n5o tive- 
rem mais de quatro annos, serão entregues a suas niães, 
cj~iando estas obticerem a liberdade e os queiram levar em 
sua companhia, cessando n'este caso as obr igaçóes de  qiie 
i i  aiani os artigos 2.O e 3 . O  d'es1;i lei. 

Art. 7.O Os donos tlas escravas sso tamhem obrigados 
a alimeniar os f lhos das filhas d'estas, quando as respe- 
ctivas mães tenham direi10 aos alinientos tle qiie trata o 
artigo 3 . O  d'esta lei. Cessa porem esta obrigação logoque 
cesse'o direito que áquelles assistir de  serem servidos pra- 
taitarnente pelas mães das sohreditas creanças. 

Art. 8 . O  As juntas protectoras dos escravos velar50 para 
que as disposições d'esta lei sejam fielmente executadas. 

Art. 9." $ o governo aiictorisado a crear quaesquer es- 
tal)elecimentos ou associaçijes, e a fazer a respecti~a des- 
I m a ,  assim para dar a devida protecção aos filhos da mu- 
Ilier escrava, de que trata o artigo I .O, como para o effeito 
de  que esta lei tenha a mais prompta c intrira execuçáo. 

Art. 10." Fica revogada a legislação em contrario. 
Maridamos porinrito a rodas as aiictnridades, a quem o 

t~orilte~~iii~ento o ek~ciição da referida lei pertencer, que a 
cuml)i3ani, c falam cumprir e guiirdar t3o inteiramente 
como ii'ella se  contém. 

O ministro e secretario d'estado dos negocios da mari- 



nha e ultramar a faça imprimir, publicar e correr. Dada 
no paco de  Cintra, aos 24 de julho de  185G.=Er.-R~r 
(com riibrica e guarda).= Visconde de Sa da Hnndeiru. 
= I.ogar do sêllo grande das armas roaes. 

Carta de  lei pela qualVossa Slag(~starle, tclr~do sanccio- 
nado o decreto das côrtes geraes do 19 d'este mez, pelo 
qual s%o considerados d e  condi$ão livre os fillios de  mu- 
lher escrava que nascerem nas provincias ultramarinas 
depois da publi~3ção Cesta lei; o manda cumprir e guar- 
dar pela fórma n'elle declarada. -Para Vossa Magestade 
ver. -Antonio Pedro ti? Cnrvalho .lzlnior a fez. 

CARTA DE LEI D E  25 DE JULUO DE 4856, DECLARl \DO E l T E N S l V A S  AOS iiSCüAVOS 
PEnTENCENTES AS IGREJAS A S  U I S P ~ S ~ < I J E S  DO DECRETO 

DE 14 DE DEZEHBRO IIE 181i4 

Dom l'edro, por graça de Deus, Rei de  Portugal e dos 
Algarvrs, elc. Fazemos saber a todos os nossos siibditos, 
qiie as côrtes geraes drcretaram, e nós queremos a lei 
seguinte: 

Artigo 1 .O A disposiç5o contida no 5 uriico do artigo6.O, 
titulo 2.O, do decreto de 14 de dezembro de 1854, 6 ex- 
tensiva aos escravos pertrwcentes as igrejas. 

Art. 2." Sao applicaveis ans escravos de  qiitl trata o 
artigo antecedente as disposições contitlas no artigo 39.O 
e seu 5 do citado drcroto de 1 4  de clezemhro de  1854. 

Art. 3.O Fica revognda a legislaç50 em caontrario. 
Mandimos portanto a todas as auctoridadrs, a quem o 

coiitieciriiento e p\eci~c.50 da referida lei pertencer, qiie 
a c-iimpram, e faça111 cumprir e guardar tão inteiramente 
como n'ella se  c o ~ i t ~ m .  

O niinistro e secretario d'estado tlos iiegocios da ma- 
ririlia e ultramar a fa~:a iniprimir, piihlicar e correr. Dada 
no paço de  Cinlra, aos 25 de julho de 18S(i.=E~-REI 
(com rubrica e guarda). =Visconde d r  Sci da Bandeira. 
=Logar do sêllo grande das armas renes. 

Carta d e  lei pela qual Vossa Magestade, tendo sanccio- 
liado o decreto das cõrtes geraes de 18 d'este mez, pelo 
qual e extensiva aos escravos pertencentes As igrejas a 
disposição contida no 3 unico do artigo 6.O, titulo 2.O, do 
decreto dc  44 de dezembro de 1854; o manda cumprir 



c guai~dai-, [iilla fbrma n'clle tlcçlarada. -Para Voss;i Ma- 
gestade ver.=Anlonio Pedro de Carvalho Jlinior a fez. 

CAHT.i DE 1EI .DE  18 DE ACOSTO DE 4856, DECLARAR00 LIVIIES OS &SQA\DS 
EYBAIICbDOS B I  NAVIOS FORTUCLEIES 01' ESTRANCEIIIOS, QCL E\iiiAREI NOS PORTOS 

DO UEIRO, NAS 11015 ADJACB.iTES, 10 ESTADO DA 16Dld E CIDIDE 
DE IIACAI!, E OS WE PATRIHEH PELA RAIA SELCA DO COITINBiTü DO R B l l O  

Doin Pedro, por grata tle Deus, Rei de  Portugal e dos 
Algarves, etc. Fazenios saber a todos os riossos subditos, 
que as cortes geraes decretaram e n6s cliieremos a lei 
seguinte: 

Artigo I ." Todos o.; iridividuos escravos, crnbarcadoç a 
bordo de  embarcaqões porluguezas, que enirarem ent al- 
gum porto ou outro qualyuer aricoradouiso do reino de 
Pcrtugal ou dos Arcliipelagos da Madeira (: dos Aqor~s ,  
serão considerados coriio se fossem de coritliy2o liwe. 

Are. 2." SerUo 1;irribem corisideratlos corrio se fossem 
d e  coridiqáo livre os individuos escravos que, pertencenclo 
a estrangeiros, desembarcnrcm nos mcnciorintlos terri to- 
rios portuguezes. 

'$j onico. L\ respeito das reclarnaqóes qiie possam ser fei- 
tas, para a entrega de individuos comprehendidos n'esle 
nriigo e no ;tntececlente, nos commantlarites tlos respecii- 
vos riavios, observar-se- tia o que esiiver eslipulado nos 
tralados em vigor. 

Art. 3.' As disposiqócs dos artigos nntecetlcrites são 
applicaveis aos escravos qiie entrarem rio reino de  Por- 
tugal por i~rialíluer da.; sii:is raias seccas. 

Ar t .  4.' As disposi~Ges corilidas tios dois primeiros ar- 
tigos conieq;ii3o a ser ~ s i ~ c ~ ~ i a d a s  sris mezes depois da 
pu hlicaçáo d'esla Ipi tio Diario dn Go~x~rno.  

Art. 5." As disposiróes dns artigos I ." c 2 . O  (!'esta lei 
scrão observadas nos trrritorios que forriiam o estado da 
India, e ria cidade tle M;icaii e suas depentlencias. O praso 
de qiie \raia o artigo 4.."sera de  um anno para estes ter- 
i*iiorios. 

AI t. (i." Fica revopailo o alvari ile 10 de março tle 1800 
e toda a mais Iégisla~áo em contrario. 

Mandâmos portanto a todas as auctoridades, a quem o. 
conhecimcnio c eseciiq30 da rcfcrida lei pertencer, que 



a curiiprarn, e façam cumprir e guardar t3o iiiteirairi( nle 
como rr'ella s e  contem. 

Os ministros e secretarios d'estado (10s iiegocios tlo rei- 
no, dos negocios estrarigeiros e dos da marinha e ulira- 
ma', a façam imprimir, publicar e correr. Dada iio pato 
de  Cirilra, aos 18 de agosto de  18,X. -1Si.-l\si (com ru- 
hrica e guarda).=iWarqtrez rie Lottld- J ~ t l ~ o  (;OI)ZPS (Ia 
Silva Sanches== Viscontlp ~ l c  Sri da I I n n / l ~ i i n .  

Carla tle lei pela qual Vossa hfagrlslaíle, teiitlo sanccio- 
iiado o tlecreto das côrtes geraes de  18 de jiillio aritece- 
dcrite, que considera Iivrtls, taiilo os esrravos ~~~~~~~~~~a- 
dos em riavios portugiiezes, corno os q i ~ c  per,tericer,erri a 
estrangeiros que entr;ireiil nos ~)oi,tos ou ancoradouros 
do continente d'clsie reino e das i1li:is atljacentes, nos ter- 
I-itoi-ios qiie forrnani o estado tla India e iia cidade de  Ma- 
cari, o11 ])ela iaia seisca do rtlferitlo conlincnie; c cjstabe- 
lect: nssini n modo de  se atteiiderern as reclarria~iies rliie 
Ili~iivt~r a este respeito, (.orno os pracos eni que ;i Iii'osriiio 
lei vonirqa a tera elfeito iio mesmo reino e ilhas, r iio dito 
tlstarlo tla India: o ni:inda cilmprir e guardar, pela f6rnia 
reirh tlt~claratla. -Para Vossa Magestade ver.= Joícqrtim 
-Varia (lu Costtc íA)rdciro a fez. 

Teritlo sido promulgatlas, nos ultirnos vinte e dois an- 
nos, muitas e eficazes 1)rovideiicias tendentes a approxi- 
mar a epoclia em quc, sem prejudicar direitos consagrados 
pela oiyiriisa~ão sol.ial tle outras eras, se possa acahar in: 
teiramento rias proiiricias ultramarinas com o estado de  
esc.r:iridGo, cuja durac3o indetermirrada se  torna irizoni- 
palite1 eom os priricipios proclamados ria carta constitii- 
cional da monarchia ; considerando que parii ~complemerito 
d'esle systema, que com tanto cmpentio e pei severariça se  
teiii seguido, cumpre estabelecer ao menos urn limite 
iquella diiracão, poisque as aciuaes circunistaricias tla fa- 
zenda publica não permittem por.-llie termo desde j á ;  
coi~siderando que, não podendo o corijiiiicxto das alludidas 
~~rovitlericias deixar tle produzir o i~csultado de se ir con- 
\i:iiitr! c considei'avclmcritc dimiriiiiiitlo ( I  iiiimero dos es- 



ci.;i\.os 113s reí'ei.i~l;ls ~)i'oviticias, lia por conseiliiencia Iotlo 
o fiintlamento para esperar que no fim tlo [ii.:iso tle vinte 
anrios esse numcro se ache a tal ponto rccluzitln iliie as 
intlemitisaçfics tlue se  hoiivci.em de pagar 30s legitirnos 
senlrot.c1s dos qiie :iiiida entào esistirern. para n lodos sei11 
escepçao se dar a liberdade, ~)oiler:o ser. s;ilisfeitas tsorn 
tima (liiarilia motleratla; coiisidrr:iiido qut: tl'este iriodo 
jlí st: pijdc tisar o dia em qiie similliante rs ia~lo  seja com- 
pletamtvile estiricto iras mesmas pi,oviiicias, (: corisequeir- 
temente em toda a moiiarcliin portugueza: considei~nndo 
liii:rlmt.ritc o que foi proposto pelo coriselhn ullrarn:irino 
cin I 7  de novembi~o de 185 i :  hei por bem, usaiido tla 
facultlade coiiferitl;~ pelo artigo .Ifi." ia0 do ncto adtlicio- 
ria1 $ carta uoiistitucioiial da moriarchia, depois de ouvir o 
consellio de  nlinistros, decretar o seguinte: 

Artigo 1 . O  O estado de escravidáo fica1.A inieirainerite 
abolido c?m todas as provincias portuguczas do ulii-anini,, 
sem excepçao alguma, no dia em qiich so compleiarcm 
vi~ite arinos, contados d:i data-$este tlecr.clo. 

Art. 2." As 1Jesso:is tllie, no dia dtjsigiia<lo rio artigo 
pi-ecedetrtt: para a tola1 aboliç5o tlo eztntlo iIc esci*:ividSo 
rias ~ir.oviricias ultratnariiias, ainda ali ~iossiiircin cscra\.os, 
seisáo iriderririisadas do v~ilor d'elles 1)el;i f0rma qiic uma 
Ici espccinl deterrriinai,lí. 

Art. 3." Fica r (~\ .og;~da 1od:i a Icgisl;i~áo eiii coi11r:rrio. 
O viscoiide cle S;i tla Bandeira, piir do itiiio e iriiiiistro 

(: seci<ci:irio cl'estadu dos iiegoeios cla irini~irilia t: iiltiamai 
:is~irri o Icrilia ciitc.riclitlo e faça execSiit;ii,. Paço (Ias Nrces- 
siil:itlrs, crri "L de abril de  1858.=RI<I.=Iíisco~~(le (11, 
S(í (10 l lorvlcir~. 

COhTIIAIU QCE FIZEM OS SCUDITOS FIIANCCZES Lilu OS I'RETOS Q I E  LEIAM 
UI COSI,\ D'APKICI P4IIA AS COLOAIAS SOB A YROTE.1O 

E CARIhT11 DO SE6 COVURRO 

Aos . . . dc mil oitoçeritos sessenta . . . perante n6s . . . . 
. . . . commissario tlo goveriio francez, agente de emigra- 
(áo, cnt corifi)i.rniilade com o ar ligo 8." do decreto de 27 
dc rri31 $0 de 18:;'>, em presença de  . . . . . . . . testemunhas 
requei,idas, compareceu o cliamado . . . . . . . . negro livre, 
nascido i i ; ~  aldeia de  . . . . . . . . costa de .. . . . . . . de idade 



de . . . . . . . . o qiial declarou consentir livremente, e d e  
sua propria vo:itade, em partir 1):1ra uma das colonias fran- 
rezas t l n  America para alii co~itratar a obrigacão de  tra- 
ballio, iilliante descripta e apresentada por mr. . . . . . . . . 
cni riome de nir. íiegis, a favor do habitante qiie serA 
dcsigriatlo pela administrac30 local nil sua chegada a cao- 
l011i;1. 

AIiTIGO 1." 

O clianiaclo . . . . . . . . ajusta-se tanlo para os trabalhos 
de ciiltura c fabricação de assiicar, etc., como para quaes- 
q i i f : r .  outros de exploração agricola e industrial, nos quaes 
o ajiisintlor julgar conveniente empibega-lo, e geralmeritc 
para todos t: cluapsquer traballins de clomesticidade. 

ARTIGO 2 o 

O presente ajuste de  trabalho 6 de dez annos a contar 
do din de entrada no servico do ajustador. O ajustado 
ohriga-se a vinte e seis dias d e  trabalho effectivos e cqm- 
pletns por nicz; as soldadas não serão vencidas senão de- 
pois de virite e seis dias de trabalho. O dia de  trabalho 
ortlinario se i l  o estabelecido pelos regulamentos exis- 
tclrites iin i.olonia. Na epoclia da maiiipulaç50 o ajustado 
será ot)r,igado a trabalhar sem augmerito d e  salario con- 
forme as nec-~ssidades tlo estabelecimento onde for em- 
pregado. 

AIiTIGO 3 . O  

O ;i,justatlo tera o direito de ceder e transferir a qiiem 
Ilie I>aiwcr, sob a vigilariçia da administracio, o presente 
;ijusttl de  ti;al)allio contratado em sei] provei to. 

ARTIGO 4." 

O ajiistado scrsií alojado no estabeleciniento onde for 
cmpreg;ldo, e tel i  direito, perante o ajustador, a trata- 
iniliito nicilico, t: a siin alinierilaçáo, a qual sera conforme 
,.oiii os rcgrilamentos e uso adoptado na colonia para a 
geiite de ti~111:iltio (10 paiz. Bem entendido que qualquer 
moledia csoii traliidn por faclo estraritio, quer seja aos Ira- 
baltios, cliier seja tis suas occupações, s e r i  d e  sua conta. 

i I 9  francos para os homens; 
O do li) ) para asmiilheres; ajunLad" de 8 

) para os menores de  40 a I h annus 



por mez de vinte e seis dias cle traballio, como lica ( l i to 
i io  asligo ">O, ;I contar tle oito di;is tleliois do 0eseii1l)ar- 
qiicl na coloiii;~. Metarle tl'esta sornina ser-ltie-hn p:ig;i rio 
f im d e  c;ida mez, s a oulra metade o serh no fim de caida 
;11111o. 

ARTII;U 6 " 

O ajustado iieclara l e r  recebido adiantadamente do re- 
presentante cle inr. Regis a soriima de 400 frani:os, dos 
quaes se util isou para a sua 1ibertac;So I? para diversas tles- 
pezas de sua corila. Este adiantameiito serb retitlo no scii 
salario na rasão de1.. . . . . . . por rnez. 

ARTIGO 7 . O  

O ajiislado tleclara previamente submetter-se aos regu- 
1;lrrientos pi ib i icadi)~ tia colonia para a policia do trabalho 
e 11;i irnrnigraçio. 

ARTIGO 8 O 

Eupirailo o teinpo do ajuste, i: concedirlo n reingresso 
ao i u im i~ ran te  para elle, siia mull ier e seus filhos riao 
adiiltol;, com a condi@io [)ara elle de depositar mensal- 
merite ria caixa da i i n m i g n ç i o  a decima pai te do seu sa- 
lario. 

Se o ajristado renunciar a voltar ao seu paiz, toilas as 
somnias por ellr! tlepositadas lhe ser50 enti-rgues. 

No caso tle riovo ajiiste, as condi~5es ser30 discutidas 
amigavelmente enire o ajiistatlo e o proprietario ajustador. 

Feito e assignado em boa fk . . . . . . . . aos . . . . . . . . 
Certificado pelo diblegado 

tla : i t lm i r i i s l ra~~o,  exercen- 
do as fuiicc0es de agerite de 
emigraqao. 

N .  13. Iln confrontacão d'esle contralo com o decreto 
tJ t.~~lrtlnrnenlo de 45 rle oullbhro de 1833, a píig. 442, e 
iiec~.eto ( i r  14 de selcinhro de 18; i ,  a pnq. UlC, torna-se 
evidente yrte o nctirnl 1egi.ducão porlthqtleza, relntiva n 
libertos, não (! menos l i b ~ r a l ,  cioilisntlora e httrnnnilaria, 
antes se apriJspnla nrriis confor~ne cotn o estado de rudeza 
e ignorancia dos individ~tos, do qne o sysloma de fljuste 



pois mez de i i i i te  e seis dias tle tral~allio, como l ic;~ ( l i to 
i io artigo %O, :i contar tle oito dias tlepois do desernl~ar- 
qi i fL na coloriiii. Metatle tl'esta somina ser-lhe-ha paga no 
f im dc ciida mez, i: a outra metade o será no f im de cada 
arIr10. 

ARTIGO 6 " 

O ajustadn tleclara ter recebido atiiantad:imenle do re- 
preseritarite de rnr. Regis n sornma dc "20 francos, dos 
iliiacs se util isoii para a sua libertação t? para diversas tles- 
pezas de sua corila. Este adiantameiito ser i  ret ido no soii 
salario na rasão de1.. . . . . . . por mez. 

O ajuslado tleclara previamente submetter-se aos regu- 
1;irrieritns ~ ~ i i b l i m d o s  ira colonia para a policia do trabalho 
e tla imrnigraç50. 

ARTIGO S.' 

Expirado o tempo do ajuste, concedirlo o reirigresso 
ao immigrnnte para elle, sua m u l l ~ e r  e seus filhos iião 
adiiltos, com a condiqio para elle de depositar inensal- 
merite lia caixa da immigr;tç3o a decima parte do seu sa- 
larin. 

Se o ajustado i.eniinci;ir a voltar ao seu paiz, totlas as 
somnias por ellr: tleposit:iilas lhe sei50 entregues. 

No  caso tle novo ajiisiu, as condições ser5o discutidas 
amigavelii~ente cnire o ajiistatlo e o proprietario ajustador. 

Feito e assignado em boa f& . . . . . . . . aos . . . . . . . . 
Certificado pelo dr~legatlo 

tla atlminislra-ão, exereen- 
do as furic-óes de ageiite de 
emigraqfio. 

N .  H .  na con/rnntnrão tl'esle contrato com o decreto 
P ~-~pt lnrnenlo  de 25 ( l t ,  ourlibro de 1853, a pcrg. 412, e 
tiecrelo de 16 de sctcmhro de 185 i., n pag. 4.2'1, torna-se 
evidente que a ncttrnl le!ji.slqão porllqllezn, relativa n 
l zb~rfos ,  não rJ menos l i b ~ r a l ,  ciuilisadora e htlmanilaria, 
n n l w  se apr.esrnln nrnis conforme corn o estado de rudeza 
e ignoruncia dos indioidrcos, do que o syst~rna de njuste 



tlr? trnball~adorcs chantatlos liçres. segundo o contrato 
rlcirnn transcrif~to.  Ali o liberlo, resgaf/itio no se~.lüo, ficcl 
slrjelto, iIrbaixo de rrmu t n t ~ l a  paternal, o d a  annos da 
her oryo. g11e P tctmbenz o proso eslabrl~citio pelo ar trgo 2." 
d'c~sic contrato, çoirr a c1rfrc.1 e n p  po?~;rrr qr1e nos doininion 
por tl~girt);os 6 fra?zcamentr rslnbr~lr~isid~~ o direito cro Ira- 
bnll~o rlo liberto, como r'ernnnt~~'aqüo tio resgate, e me- 
tliantr o encargo de con,plc.to o ptrlcrnc~l nzanutencão, 
sern ver-or r c I*, como pi a t t ~ ~ a r n  os /i n?~r.ozes, a uni con- 
irato com ~ndrt'idtros qtre, trazidos r10 ~nlrr ior  o11 npre- 
.\enlorlos 120 coslu por cor T P ! O I ' ~ S  d~ 0.51 r (12 os, nem estão 
on lrhrrdo~le paru poderem contrrrttrr, nlJnt nlntlaqrrc 
r sliccsse~rr, foi iavri o nienor ir/& r 1  csso acto, no  qutrl 
todacra se tlcclnra que conscnten, liviomente e de sua 
~nnprin contade, em presrJnr.tr rios notlros tla mnrinha 
i~nperiol  e i10 rorrrrrhissario /rxncaez. 

I'ola 1og1,rlacÜo portrigrrrzrr o llbel-lo nóo ve11cr solario 
u n  d i n h r ~ ~ v ,  rrros ten/ enh seth faror dois dias pelo mrjnos 
errl caria spalrrna sem encctrgo n lqnn~,  não 6 obngndo n 
pngar o p r r r ~ ~  tla slrn lzberdntl~, t t m  dlreilo a sua teom- 
plela ?rr'a?rulrtr~üo e no vestttarlo, a qzte ter6 dz prover 
prlos seus p r ~ j ~ r z o s  meios nas coloriras françezas, se- 
!/tl?rilo o conll-alo, nüo se trnlrc a stra r.cista nas enfer- 
n~irlrrtl~s ( e  riorl~rn ser mtutnsj controhirias por facto es- 
11 anho 110s selrs Irabnlhos e occupn~ói~s,  c finalmente tr 
c.onsiderndo cnn~o pessocz lirre, podentlo dispor tio se18 
scrvico n faz-or- I / P  qrretri lhe convier, ou em seu proprio 
provrito, znil~mnison~lo o S P I ~  amo. Esta rrltirna disposicão 
?.rsrclla tln t~ontl~crio ([e liberdade, P collnca os libertos 
rl.tnctanren f t J  nos t'rr'cninslancias dos tral;alhadores bran- 
cos na Illrt opo, qrro,rc(o por u m  csrlo terripo ~ m p e n h a m  
os sens serrrros sob o garanti0 rrciprocn da lei: 6 exa-  
c'lnmentt~ o siftincáo de centenorrs iie portrrgucaes que 
de Portugal portrrn cljttstodos paro o Brazil ,  ou a l i  são 
ojrcstados por Icrripo iletern,inado. 

Tendo-rne requerido em data de t de outribro ultimo 
o conselheiro Sebasiiio Loprs tle Callieiros e 'rleriezes que 
Ilic concedcsse ;i exooera~:ão t i i )  cargo de goveriiador ge- 
iaiI  da [)roi iricia de Aqoln: Iiei por bem, atirndentlo a o  



qiie irie i*cprosihrilou, csoncetler-llic ;I exoriera<,:io do cliic~ 
carego, no dcsc~rnpenlio c10 qual rnostrou corisi~mmada 
Iinnra P prestou impoitairies serviços. 

O ministro e secrelario tl'csiado dos negocios da ma- 
rinlia e ultrarriar nssini o lenha entendido e faça execuiai.. 

Paço, em I 4  deagosto de 4863.=REI.=Josd da Sidvcfi 
Mendes Leal. 
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