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RELATORIO
DO

MINISTERIO DOS REGOGIOS ESTRARGEIROS
EM 1849.

1^ com a maior satisfat^o que me cabe a honra de apresentar a esta Camara, em cumprimento do meu dever, o Relatorio do Ministerio dos Negocios Estrangeiros que Sua Magestade
A RAI tIA Sc Tern Dignado confar-me.
Tern lido dada a devida execucao as Car as de Lei de 22 e 26 de Agosto do anno
passado, lazendo-se as refOrmas por ellas prescript is nas diversas Classes de Empregados dependenies do mesmo Ministerio, cujos nomes, actual collocafio e vencimentos, constam da relacdo
junta, (Documento N.° 1.)
Tern sido desempenhada a minha promessa de fazer descontar periodicamente os adiantamentos feitos ao Corpo Diplomatico, coma se vd da relacao junta, (Documento N.° 2) que tenho
a honra de apresentar a Camara, e que mostra o estado actual dos balancos dos devedores ao Ministerio dos Negocios Estrangeiros pelos ditos adiantamentos. Devo observar que dos mesmos
halanços foi deduzida a importancia do beneticio do cambio sobre Londres, que anteriormente se
Ines havia dehitado.
Cumpre-me tambem declarar que chegado o praso em quo os pagamentos hajam de ter logar
com o desconto de vinte e cinco por cento, estabelecido pela Lei de 26 de Agosto do anno
passado, me persuado, que em quanto durar esse desconto, deverei suspender aquelle que se esta
tiizendo pelos adiantamentos recebidos ; por que esta de certo fora de toda a possibilidade, que
us Empregados no Corpo Diplomatico continuem a persistir nos postos onde o servico exige a sua
presenca, se forem onerados com duplicadas deduccoes.
Reconheceu-se que no era sufliciente a somma votada para as ajudas de custo dos Empregados do Corpo Diplomatico, a que foi preciso dar nova collocatao em consequencia das refOrmas
nelle feitas. Tornou-se tambem evidente, pelo tempo decorrido do presente anno economico, que
as despezas do material da Administrac.ao do Correio Geral haviam sido calculadas corn a maior
restricsoo, a qual no poderia guardar-se sem grave detrimento do servico. Foi por isso forejoso
prevalecer-se o Governo da authorisacao dada pelo 8.° do artigo 2: da citada Carta de Lei
de 26 de Agosto do anno passado, abrindo para este Ministerio um credito supplementary (Documento N.° 3) de 10:000 n000 reis para as ajudas de custo, e de 2:0004000 rOis para os Cor-
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reios e Postas do Reino; e do use feito do mesmo credito sera em tempo competente dado As
COrtes o devido conhecimento.
0 quadro da Secretaria d'Estado acha-se completo, sem que f6ra delle existam Empregados corn ordenado.
As contas da gerencia do Ministerio nos dois annos de 1845-1817, estuo-se imprimindo,
e serio brevemente presentes a esta Camaro. Dellas se conhecer6 que todos os encargos relativos
Aquelles annos tern sido cumpridos dentro dos limites das respectivas authorisacoes.
Depois da publicacao da Lei do 1. 0 de Julho do anno passado, que reduzia a dez r6is por
folha o porte dos Periodicos, tanto nacionaes como estrangeiros, est5-se no expectativa do procedimento quo terAo para comnosco aquelles Governos, cujos Periodicos recebem beneficio da
mesma Lei.
Corn grande desvOlo tern procurado a Adrninistracao do Correio Geral melhorar a situarao
daquella importante Reparticao. Desafl'rontado j o seu Cofre das grandes despezas das Postas
Militares o de outras, produzidas pela gue*rra civil, e do definhamento a que esta havia reduzido
os seus rendimentos, comefou a satisfazer o enorme alcance ent^ ► o contrahido, e de quo ainda se
no p6de libertar, por ser a importancia total das dividas e vencimentos atrazados mui superior
5s sommas, de que the cabia dispdr.
Em t10 apuradas circumstancias, nao era possivel fazer no servico melhoramentos que demandassem augmento do despeza. Assim mesmo alguns poucos se fizeram durante o anno economico passado, a alguns outros jA, tiveram logar mais modernamente, taes como o estabelecimento
de uma segunda mala semanal entre a Covilha e a Guarda, o de uma mala directa tres vezes
por semana entre as Caldas e Coimbra o da terceira carreira semanal entre o Porto, Barcellos,
Espozende ; e Vianna do Castello, cuja importancia nao p6de ser desconbecida, attento o grande
commercio e muita correspondencia do Vianna, e o da terceira carreira semanal entre o Porto,
Famalicfzo a Braga, que 6 tho importante como o antecedente. Desde o 1. 0 do corrente mez so
acha estabelecida uma terceira carreira semanal desta Capital para Guimarfies ; tendo-se para
esse fim conseguido realisar mais uma carreira entre a dita Villa e a Cidade do Porto. Iguaes
melhoramentos se projectam entre o Porto e Villa Real, e entre Extremoz a Portalegre, a para
isso so estao colhendo as necessarias informacoes.
Reconheceu-se finalmente quo n3o era conveniente que as malas da direcsao do Porto fossem desacompanhadas do conductores, por isso que a economia que corn a abolifiro desse servico se quizera obter, redundava em prejuizo da certeza e brevidade das correspondencias, j^5
porque facilmente se trocavarn diversas malas no transito, jtr porque chegavarn frequentemente
tarde a seus destinos. Foi por tao justos motivos restabelecido este servico; mas conseguiu-se
effeitua-lo por quasi duas tercas partes da despeza que anteriormento custava.
0 Governo de Sua Magestade tern-so dedicado a manter a melhor intelligencia, sem quebra do devido dec6ro, corn todas as Potencias corn quern est^i em rebates. Este seu desv6lo tern
sido por todas apreciado e correspondido.
Nas deploraveis occorrencias de Roma, assistiu sempre ao Santo Padre o Ministro de Sua
Magestade naquella C6rte, seguindo-o depois para Gaeta, em cumprimento das ordens quo tinha
para assim o praticar, qualquer quo fosse o destino quo Sua Santidade deliherasse tomar.
Sabido por6m por Sua Magestade A R AINH A, corn a major m5goa, quo o Santo Padre Sc
vira no absoluta precisao de Sc ausentar, no s6 dos Seus Estados, mas talvez da Italia, sem
haver certeza da direc4 io que seguiria, Apressou-Se, como Filha Fidelissima da Igreja, a hlandar
no Barco de Vap6r de Guerra = Mindello = o Condo do Penafiel, Par do Reino, Gentil-Homem da
Sua Real Camara, em A'Iissuo Extraordiornaria junto de Sua Santidade, incumbido de Lhe entregar, onde 0 encontrasse, uma Carta Autographa do Sua Magestade, na qual Convidava, nos termos
mais expressivos, a Sua Santidade a que se Dignasse Sanctilcar estes Reinos corn a Sua Augusta
Presents, vindo nelles residir.
Do proximo so haviam tornado nesta C6rte, corn assentimento da Santa S6, algumas reso]ucOes tendentes a promover e consolidar o bem espiritual dos povos nestes Reinos e Provincial
Ultramarinas. As Paternaes Intencoes de Sua Santidade, e religiosa Sollicitude do Sua Magestade
A RAINIIA, se deveu o poder-se conseguir este no vantajoso resultado, (Documento N.° 4) relativamente 6 Bulla da Cruzada, Seminarios, Cabidos, julgamento de Causas Ecelesiasticas e outros
assumptos de importancia, pendendo negociacoes sobre alguns mais.
^Desvanecidas as Was que se haviam concebido de se poder concluir entre Portugal e a
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Gram-Bretanha, sem offensa dos interesses creados, uma Conven4^o para a reciproca diminuitao
de alguns dos Direitos estabelecidos nas respectivas Pautas, as nossas relasbes diplomaticas com
aquella nossa antiga Alliada tem tido por principal objecto promover a exacta observancia dos
dais Tratados de 3 do Julho do 1842, tanto o do Commercio e Navegacao corno o quo teve por
fim a total suppressAo do odioso Trafico da Escravatura.
Ilouve porem uma proposta feita pelo Governo de Sua Magestade Britannica pars que
nestes Reinos se fizesse diminuicao nos Dircito:s que papa o bacallho estrangeiro nelles importado, A qua! o Governo de Sua Magestade julgou n^io poder annuir. A correspondencia sobre este
objecto foi abbreviada, comp consta dos Documentos N." 5, 6 e 7 quo faro ver as solidas razoes
em quo se fundou a decis3o do Governo.
Tenho a grande satisfacao de poder annunciar que o abominavel Trafico da Escravatura
tem deixado do ser foito debaixo do Pavilhl o Portubaez, (Documentos N.°y 8, 9 e 10) cm
consequencia, tanto do fiel camprimento quo As ordens terminantes do Governo tem dada os
Consules do Portugal nos Paizes estranbeiros, e as Authoridades das Provincias Ultramarinas,
como do born serviro das Commissaes Mixtas, e Tribunal de PrAsas, e da activa e incessante
perscfuicao dos nossos cruzadores nas costas d'Africa, cujo zelo ha sido repetidas vezes elogiado
pelo Governo Britannico, (Documentos N. 11, 12 e 13) que tambem tem feito justica A boa
correspondencia do Governador de Macao, sempre que esteve em relacoes corn as Authoridades
Britannicas.
0 Governo do Sua Magestade tem feito todos os esforcos quo as circumstancias do Thesouro
tem permittido para satisfazer as Titulos passados pela Commissao Mixta Portugueza a Britarnnica, estabelecida em Londres para julgar as reclamacues dos Militares Britannicos quo servirara
no Exercito Libertador.
Tern-se procurado com o major desvelo pdr em execusno as .indispensaveis medidas preventivas contra o flagella da cholera-morbus, com o menor vexame possivel do importante commercio que Portugal faz com a Gram-Bretanha e outras Na4oes, bem como da prompta expedicio
dos Paquetes.
Achando-Se Sua Magestade A IiarNne ligada a Sua Magestade Catholica por estreitos lips
de Parentesco, e pelos de uma bem correspondida allianca, tem o Governo do Sua Magestade
tornado o devido interesse em quo a tranquillidade e a ordem legal so mantenham no Hespanha ;
e o seu procedimento a respeito dos Emigrados IIespanhoes, e muito especialmente dos implicados nos acontecimentos de Sevilha, bem como do varios agitadores que se tern introduzido em
Portugal na esperanca de podcrcm deste Reino fomentar corn menos risco, e mais seguro exito,
a guerra civil naquelle Paiz, tern sido justamente apreciado polo Governo do Sua Magestade
Cattiolica.

A .Commissao 1lixta Portugueza a Ilespanhola, estabelecida cm Madrid, pars liquidar as
contas entre Portugal e IIespanha pelos subsidios prestados As respectivas Divisoes Auxiliares,
tern os seus trabalhos muito adiantados, e espera-so que brevemente estejam concluidos de lima
maneira satisfactoria para ambos as Governos.
Restabeleceram-se as relacues officiaes corn o Governo de Franca, pouco tempo depois das
rnudansas quo em Fevereiro passado tiveram logar nas Institoico`es politicas daquelle Paiz. Os
seas Representantes tern sempre achado no Governo de Sua Magestade o decoroso acolhimento
que deviam esperar das relacoes de amizade a allianca, felizmente existentes entre •ambas as
Na,aes.

A ne;ociagao corn o Governo de Sua Magestade 0 Imperador de Todas as Russias, tendente a fazer cessar os gravosos Direitos quo pehsam nos pOrtos daquelle Imperio sobre a navegaOlo Portugueza, cujo maior desenvolvimento o Governo de Sua Magestade tern tanto a peito
promover, prosegue corn as melhores apparencias do urn prompto resultado; e o Governo do Suit
Magestade tem recebido do Governo de Sua Magestade 0 Imperador do Todas as Russias positivas segurancas das boas disposicues em quo estA de se prestar a uma reciproca modificaciio
daquelles Direitos em ambos as Paizes.
Havendo-se estabelecido no Imperio do Brazil, por Decreto do 1.° do Outubro de 1847,
Direitos differenciaes sobre a navegacao estrangeira, a cantor do 1. 0 de Julho do 1548, prozd
que foi ultimamente prorogado ate o 1. 0 de Janeiro do 1850 por Decreto de 10 de Outubro
ultimo, exceptuando-se todavia do onus dos mesmos Direitos os Navios daquellas Nacoes quo por
Convencro, on ajuste, se obrigassem it receber e tractar, como aos sous proprios, os Navios Bra-

zileiros, expediu o Governo do Sua Magestade no Ministro da Mesma Augusta Senhora na Cdrte
do Rio de Janeiro as Instruc^ues convenientes, em consequencia das quacs elle passon, em data
do 18 de Maio ultimo, ao Ministro e Secretario d'Estado dos Negocios Estrangeiros de Sua
Magestade 0 Imperador do Brazil a competente declaracao, (Documento N.° 14) a delle recebeu,
com data de 19 do mesmo mez, a correspondente resposta (Documento N.° 15) ficando, em virtude
desta troca de Notes, considerados como os Nacionaes, os Navios Portuguezes no Brazil; e os
Navios Brazileiros em Portugal. no que toca no commercio directo, e a respeito de quacsquer
Dircitos on despezas de porto, pagaveis ao Estado on a particulares, pr servicos necessarios a
navegacao, hem coma a respeito de Direitos do Alfandega.
Alguns tumultos occorridos em Pernambuco, e mais de proximo no Rio de Jar ► eiro, tomeram necessario expedir para aquelles portos algumas Embarcacocs de Guerra, que alit prestassem
a devida protecsao nos Subditos Portuguezes e €ts suns propriedades. A promptidiio e regularidade com quo este servifo tern lido desempenhado, sera presente as Cameras pelo Relatorio do
Ministerio da h1arinha.
Secretaria d'Estado dos Negocios Estrangeiros, em 20 de Janeiro do 1849.
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DOC MENTOS.
N. LV
.Relacao nominal dos Empreqados da dependenela do .:I-inisterio
dos Negocios Estrangeiros, con os sears respectivos ordenados,,.
pela ordenz da ,vua collocacd o no Orcamento proposdo para o.
anno economico de 1849-1850.

m

SECRT:TARIA U'r.$TADO.

ms,ri;o e Secretario d'Estado, o Visconde de Castro ........ 3:200AIGO()
Official Major, o Conselheiro Antonio Joaquim Games
d'Oliveira . . ...... . ........... Ordenado ...... 80OA000
Gratif cac o..... 180g9000
—

980 000

Official Major Graduado, Chefe da 4.' reparticuo, Jose
Verissimo da Silva ............. Ordenado ...... G00 '000
Gratif cacao..... 120 #000

—

720A000

Official Ordinario, Chefe da i.' Reparticao, Emilio Achilles
Monteverde .................. Ordenado ...... G00 000
Gra of casuo..... 120,4000
—

72O00(1

Official Ordinario, Chel'c da Contadoria, Joaquim Jose de
Torres ...................... Ordenado ...... G0OA000
Gratificatuo..... 1204000
—

720009

Official Ordinario, Chefe da 2.a Repartifiao, Francisco de
Paula Mello .................. Ordenado ...... G00s$000
G ra ti fica c.to..... 120,4000
—

720000

Official Ordinario, Chefe da 3.'' Repartifuo, Joao da
Matta e Silva ................ Ordenado ...... 4.00.$000
Gratifcaquo..... 120 000
—

:120, 000

Official Ordinario, Bernardino de Sena .....................

1100'000

l)ito dito, Manoel Gaudencio d'Azevedo .....................

(1004000

Antonio Fnrtunato Rodrigues Lavaredas .............
Jacinto da Silva Mengo .........................
Jorge Cezar de Figaniere .......................
Julio Firmino Judice Riker ......................
Anselmo I-Ionorato Coelho Ferreira ................

1100,4000
6004000
'00'000
.1.00$000
^t00 '00O

Dito dito,
Dito dito,
1)ito dito,
Dito dito,
Dito dito,

.Sonima c segue ....... I I: 18030000

`2

Transhorte ....... 11:180p'000

Amanoense da 1.a classe, Joaquim Pedro da Silva Paz .........
Dito dito, Jos( Mandel Guerreiro d'Aniorim ........'....... _ .
Dito da 2. 8 classe, Jesuino Ezequiel Martins .................
Dito dito, Manuel de Vasconcellos e Sousa ...................
Dito dito, Ilerrnogenio Jose de Sequeira ....................
Dito dito, Joao Antonio Lopes d'Andrade ..............
Official Interprete das Linguas Orientaes, o Padre Manoel Rebello
da Silva ..........................................

400 '000
1.00,'000
21404000
2!04000
240'000
2 t.0 '000
210%000

Admittidos para servir Como Amanuenses da Q.a classe:

Francisco Joaquim da Costa e Silva (*) sem vencimento.........
.....
Gregorio da Cruz Guerreiro, dito ..........
Joaquim da Silva Lavaredas, dito .........................
Joao Caetano Pato Infante, dito ....................... ; ..
JosC Marques da Silva, dito .............................
Porteiro, Joaquim Ignacio d'Almeida Arnado.... Ordenado. ......
Ajudante do Porteiro, Filippo Maria Ribeiro, dito .............
Continuo, Manoel Joaquim Gonsalves, dito ...................
Correio de cavallo, its ordens do Real Gabinete, Manoel da Silva, dito
Dito, is ordens da Secretaria, Antonio Rodrigues Resoluto, dito...
Dito, dito, Agostinbo Jose da Fonseca ..... Vencimento 4804000
Moradia ... 184250
—

—y%—30—y9—•
—4--y '500,000
3004000
250 '000
480'000
480r^000
498, 250

Dito de pE, Paulo Antonio Ermita de Casaes, Vencimento 2924000
Pensio ....
Ioradia ...

:>8 !tO0
18'250

—
Dito clito, Manoel Antonio Nunes Sobral ....................

368g9650
2927%000
16:34.8,900

CORPO BIPLONATICO.
T.EGAciO EM LONDRES.

Ministro Plenipotenciatio, Viscunde da Torre de Moncorvo ....... 8:000 000
Secretario do Le;acao, Marc..al José Ribeiro ................. 1:600 %000
Primeiro Addido, Luiz Augusto Pinto do Soveral ..............
8004000
--

Segundo dito, sem ordenado, I1ar o do Moncorvo ..............

10:4004000

—4—

LEGACAO EM MADRID.

Ministro Plenipotenciario, Conde de Thomar ................. 6:000 '000
Secretario de Legacao, Miguel Martins Dantas ................ 1:200,$000
Primeiro Addido, D. Francisco de Menezes de Brito do Rio .....
800,%000
8:000; 000
LRGACAO EM PARIS.

Ministro Plenipotenciario, Duque de Saldanha ................. 6:000,4000
Secretario de LegacAo, Antonio Travassos Valdez .............. 1:200'000
Primeiro Addido, Joaquim Antonio Gonsalves A'Iacieira .........
800y 000
8:0004000

Segundo dito, sem vencimento, Joao Mousinho da Silveira ......

— '--

Somma e segue .................

(•) Em Commiss"ao em Loanda.

42:748 '900

7
Transporle .................

42:748'900

uaucao it ROM A.

Ministro Plenipotenciario, Barao da Venda da Cruz ............ 6:000000
Secretario de Legacao, Jorge Augusto Husson da Camara ....... 1:200,'000
Primeiro Addido, Jos+ Ferreira Borges de Castro ..............
800'000
8:000,0000
LEGACAO NO 1110 Dr JANEIRO.

Ministro PIenipotenciario, Jose de Vasconcellos e Sousa ......... 6:0004000
Secretario do Legacao, Joao Gornes d'Oliveira ................ 1:200,'000
Primeiro Addido, Joaquim Guilherme Lima ..................
800,4000
8:000000
I.tEGACAO EM WASHINGTON.

Ministro Residente, Joaquim Cezar de Figaniere Mourao ........ d.:000,'000
Segundo Addido, Frederico Francisco de la Figaniere...........
600000
!t:600,$000
LEG,I,CXO E\I BRUXELLAS E UTAS'A.

Ministro Residente, Francisco de Saldanha d'Oliveira o Daun .... 3:0004000
Segundo Addido, Joao de Sousa Lobo ......................
600'000
3:600,4000
VIENNA.

Encarregado de Negocios, Vasco Pinto do Balsemao ........... 2:4004000
Segundo Addido, Conde de Saldanha .......................600S000
3:000000
BERLIN

B COBURGO.

Encarregado do Negocios, Francisco Jose de Paiva Pereira....... 2:!^00g'000
Segundo Addido, Conde do Farrobo (Joaquim) ...............
600$'000
3:000,000
PETER SIIURGO.

Encarregado do Negocios, D. Pedro de Sousa Botelho .......... 2:4004000
Segundo Addido, Conde de Paraty (D. Joao) .................
600,$000
3:000000
COPENIJAGUE.

Encarregado de Negocios, Joaquim de Roboredo ...... ...................

2:400?'000

STOI{IIOLMO.

Encarregado de Negocios, Jose Antonio Soares Leal ..................... ,

2:ri00y'O00

TURIM.

Encafregado de Negocios, Joao Antonio Lobo de Mourn ...................

2:4003'000

BUENOS AYRES B MONTEVIDEO.

Encarregado de Negocios, Leonardo de Sousa Leite e Azevedo .............

1 1:200000

Somma e segue .................

8 4 :34.8A900

s

Pransporle ........ . . .......

8 :34849()A

Fl{Pn EGA DOS ENI UISPONIIILID,IDE.

Dito, dito, BarAo tie Rendutl'e ... ........................
.Dito, dito, D. Luiz Victorio de Noronha ....................

8004000
800,x'000
800)0000

Dito, dito, Barao de Scisal ..............................

9004000

Dito, dito, Ildefonso Leopoldo Bayard ... ..................
Dito, dito, Nuno de Barbosa .............................
Encarregado de Negocios, Paulo Midosi .....................
Dito, Antonio Candido de Faria ...........................
Dito, Antonio Lopes da Cunha ............................
Dito, Conde d'Alva ................................ ...
Secretario•de Legaoao, Francisco Rebello de Carvalho..........
Segundo Addido, Jorge de Vilhena Saldanha .................
Dito, dito, Joao d'Almeida de la Figaniere ..................
Dito, dito, JosO Maria Carlos de Carc^alho e Brito .............
Dito, dito, Luiz Mendes de Vasconcellos ....................
Consul Geral, Joao Achilles de Pereira .....................

800 000
800.'000
44)0000
!x00 000
4004000
'{.004'000
l00FOOO
1204000
f 20 000
1^?0 "000
1` 04000
200; {'000

Ministro Plenipotenciario, V isconde da Carreira ............. . .

7:380A000

CORPO Con$uzAR.

GRAM-BRETANHA.
Consul Geral,
Vice-Consul,
Dito ......
Dito ......
Dito ......
Dito ......
Dito ......
Dito ......
Dito ......
Dito ......
Dito ......
Dito ......
Dito ......
Dito ......
Dito ......
Dito ......
Dito ......
Dito ......
Dito ......
Dito ......
Dito ......
Dito ......
Dito ......
Dito ......
Dito ......
Dito ......

Dito ......
Dito ......
Dito ......

Residencies

sem ordenado, Francisco Ignacio Van-Zeller
dito, Francisco Rebello ...............
dito, Archibal Crichton ..... .........
dito, George Croker Fox .............
dito, John Hollingworth ..............
dito, Edward Bilton .................
dito, Edward Hodges ................
dito, Arnaldus Vanden Burgh ..........
dito, John Collier ...................
dito, Richard Bushell ................
dito, Richard Lan-worthy Iiin;ton, Junior .
dito, Richard Pearce ................
cite, George Richmond Collis..........
di to, John Mansell ..................
dito, Isaac Prestou..... .............
dito, Joseph Horsford ................
dito, Samuel Billingsley ..............
dito, John Underhay Tozer ............
dito, Frederick Dashwood Lake Hirtzell ..
dito, William Muir .................
dito, Thomaz Hailing,...............
dito, Gabriel Beer Lidstone ...........
dito, Arthur Anderson ...............
dito, N. M. Priaulx .................
dito, R. W. Wolston ................
dito, Hugh Panton ...... . ...........
dito, John Mitchell ..................
dito, Joseph Lainy .............. ...
cute, Robert Penington Jones ..........

Londres
Idem
Dundee
Falmouth
Hull
Newcastle
Ramsgate
Portsmouth
Plymouth
Dover
Dartmouth
Pensance
Birmingham
Guernsey
Yarmouth
`Veymouth
Harwich
Brixham
Exeter
Leithe Edinburg ►
Cowes
Kingsbridge
Orkneye Schetlaud
Southampton
Brixham
Sunderland
Glas;owe . Clyde
Stockton-Tees
New-port

S'owrma e segue .

.............

9 I :728,1900

Transporle ............... .

91:728900

Residencias
Vice-Consul, sem ordenado, Richard Jones Todd....... Cardiff
Dito ...... dito, Robert E. Hutton ............... Hartlepool
Dito ...... dito, George Hammond .............. Deal
Dito ...... dito, John Adey..J.or .............
.. Poole
BRISTOL.

Consul, com ordenado, Antonio Barrio Mascarenhas..... Bristol........... .
Vice-Consul, sem ordenado, D. Antonio Lopes Vildozola Idem
Dito ...... dito, Richard Pearse ................. Cornwall
Dito ...... dito, Gayer Starbuck ................. Milford
i)ito ...... dito, Robert Dunkin ................. Llanelly
Dito ...... dito, Eduard Leader Kendall........... Gloucester
Dito ...... dito, Silvanus Padley J.° ............. Swansea

600'000

LIVERPOOL.

Consul, sem ordenado, Antonio Julio da Costa ....... Liverpool
Vice-Consul, dito, Joho Carlos da Costa ............. Idem
CORK.

Consul, com ordenado, Jorge Manders .............. Cork ..............
Vice-Consul, sem ordenado, James Morgan........... Idem
Dito ...... dito, John H. Wisdom ............... Dublin
Dito ...... dito, William White ................ Limerick
Dito ...... dito, James Mac Adam J.°' ........... Belfast

600¢0000

GIBRALTAR.

Consul Geral, com ordenado, .lost Benso ............ Gibraltar...........
Vice-Consul, sem ordenado, Joao Roberto da Silva.... Idem

600,$000

MALTA.

Consul Geral, sem ordenado, Gerolamo Tessi ......... Malta
REMIIUARA.

Consul, sem ordenado, JoAo Taggart ............... Demerara
ILIIA HA TRINDADE.

Consul, sem ordenado, Luke Livington .............. Ilha da Trindade
SINGAPURA.

Consul Geral, sem ordenado, Jose d'Almeida ......... Singapura
CALCUTA.

Consul Geral, sem ordenado, Antonio de Sousa ....... Calcutri
Somma e segue .................
3
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Consul Geral. Bern ordenado, ,loiio [toni('aeio M eso..... Ceylao
IIONG-KON( ,

Consul, seen orde nado, Francisco .1os,` de Paira....... Ilong-Knni
1l1:SPANHA.
vico.

Consul Geral, sem ordenado, Joao )lurtega v Solorzano. Vigo
Vice-Consul, dito, Jose .1)iez Prado ...... . .... . . . . . Idem
Dito ..... , dito, Marroel Placido Rodrigues......... fayonua
l)ito ...... dito, 14'lanoef Espanol ................ Guardia

t.)ito ......
Dito ......
Dito ......
Dito ......

dito, Jose Fernandes Moreno...........
dito, 1)'lanoel da Rocha ...............
dito, Antonio Correa..
dito, Jose Sierra v Duque .............

Mann
Viilagarc:ia
Ribera
Muros

i)ito ...... dito, Jacobo Ledo ................... Ferrol

Dito ......
Dito .. , ...
Dito ......
Dito ......
Dito ......
Dito ......
Dito ......
Dito ......
Dito ......
Dito ......
Dito ......
Dito ......
i)ito ......

dito, Francisco [lortega ...............
dito, Antonio Lopes .................
dito, Joao Leon Sexe ................
dito, Manoel Cuerbo Arango...........
dito, Jose Maria Uria Nafarrondo.......
dito, Joao Pablo de Barbachano.........
dito, José Domingos Orbegoso ..........
dito, Roque Amado ..............
dito, Miguel Barron . . ................
dito, Fidel Antonio Cata ..............
dito, Domingos Antonio Passos ... .....
duo, Pedro Blanco v•Vasques ..........
ctito, Joao Gre-gorio Maceira ...........

Corunha
Sada v Fontana
Ribacieo
Gijon
Rilb,,io
Santander
S. Sebastuico
Pontet^edra
Vivero
Vicedo
Camariiias
Corcubion
Tux

CADIZ.
Consul Geral, sem ordenado, Jose Estev 5o Gomes.
Vice-Consul, dito, .lose Estevao Gomes J. ........ S
Dito ...... dito, Rafael Garcia del Salto ...........
Dito ...... dito, Carlos Frederico Teixeira do Several
Dito ...... dito, Tadeo de la Vega .. ..............
Dito ...... dito, Jose Maria Albareda...
........
Dito . .... dito, Martin Herw dia .................
Dito ...... dito, Antonio Mirabent ...............
Dito ...... dito, Jose Pastorldo y Moreno .........
Dito ...... dito, Francisco Xavier Machado.........
Dito ...... dito, Jose Ramon Cory ra . ..... .....
Dito ...... dito, Francisco Jorge ................
Dito ...... dito, Jose Crosa ...

Cadiz
Jerez de In ['rontera
Freixeneda
Huelva
Porto de Santa Maria
Mala a
Ilha Christina
Almeria
Algeciras
'Tarifa
Ciudad Rodrigo

............. • Tcrrcrille

Bite ...... (hito, Andres de la Rosa .............. S. Lucar de Barrameda
Dito ...... dito, Henrique Nieto Fialho ........... A`^amonte
i)ito ...... dito, Dionysie Saenz Romero........... Badajoz
Somma a segue .................

93:528)$9Qd

Transporle .................

93:528,90(

Residenciias
Consul, sem ordenado, .lose Lerdo de Tejada ......... Sevilha
BARCEL NA.

Consul, corn ordenado, Cactano Zuzarte Wren ........
Vice-Consul, sem ordenado, Francisco Tusquets Comadoran y Laforge ..............................
Dito ...... dito, Alberto Talfs ..................
Dito ...... dito, Jose Raldires ..................
Dito ...... dito, Jose Maria Vidal ...............
Dito ...... dito, Juan Hanger ..................
Dito ...... dito, Benito Cortez y Aquilo ...........
Dito ...... dito, Pedro Baille ...................
Dito ...... dito, Bartholomeu Spottorno ...........
l)ito ...... dito, Thomaz AbellO .................
Dito ...... dito, Luiz Miguel v Prat ..............
Dito ...... duo, Jose Vicente Sorli .. ............
Difo ...... dito, Salvador Soler .................

Barcelona...........

6004000

Idem
Rosas
Villa Nueva y Geltric
Aguilas
Mahon
Mallorca
Alicante
Cartagena
Salo',
Valencia
Benicarlo
Tarragona

FRANCA.
1i:1VRE DT•. GRACE.

Consul Geral, sem ordenado, Jose Ferreira Alves ......
Segundo Addido, servindo do Vice-Consul, corn gratificae io, Joao Mousinho da Silveira .... .............
Vice-Consul, sem ordenado, Charles Doney ..........
Dito ...... dito, Georges Chapman J.°r ...........
Dito ...... dito, Hercules Adam .................
Dito ...... dito, Henrique Guilhem ..............
Dito ...... dito, Benjamin Morel ................
Dito ...... dito, Jose Manuel do Nascimento .......
Dito ...... dito, Jacques Leveu .................
Dito ...... dito, Cuman Solignac ................
Dito ...... dito, J. Lichtenstein ..................
Dito ...... dito, Leaume Junior .................
Dilo ...... dito, Mauricio Luiz Francisco Boisnard
Grandmaison ...............................
1)ito ...... dito, Leopoldo Mazitelli ...............
Dito ...... dito, Augusto Charpentier .............
Dito ...... dito, Le Seigneur, filho ...............
1)ito ...... dito, .1. V. Assegond .................
Consul ... . ..ito, Manoel Wonio de Firueiredo......

Havre do Grace

Granville
Marseille
Lorient
S.' Valery-en-Caux
Abbeville
Bayonne

Conseil, scrn ordenado, ,'Yano/......

Argel

Paris..............
Bordeaux
Dieppe
Boulogne strr-mer
Brest
Dunkerque
Nantes
Calais
Cherbourg
Cette
Focamp

200y, 000

,

Vice- Consul, dito, Celestin Bour;oin ............... Idem

comma e segue .

..............

9':328 '900
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TURQUTA.
CONSTANTIROP[.A.

Residencias
Consul Gera], com ordenado, Luiz Carlos Rebello ...... Constantinopla .......
Consul, sem ordenado, Ricardo Routh ....... . ...... Smyrna

1:200j0000

ALEXANDRIA.

Consul Gernl, sem ordenado, Andro Populani ......... Alexandria
Vice-Consul, dito, Estevaao Populani ................ Idem
Dito ...... dito, Jacques Tomagian ............... Cairo
SUECIA E NORUEGA.
STOCKHOLDSO.

Consul Geral, com ordenado, Gustavo Beyer.......... Stockholmo ........ ,
Vice-Consul, sem ordenado, Nils Magnus Hoglund..... Idem
Dito ...... dito, Hans Nagett .
Bergen
Di to ...... dito, Lourenco Pedro L6thman ......... Gefle
Dito ...... dito, Gustavo Krafft ................. Gottemburgo
Dito ...... dito, Benjamin Wegner ............... Christiania
Dito ...... dito, Gustavo Zander ................. Norrhdping
Dito ...... dito, Jacobo Thue .................. Arendal
Dito ...... dito, Hans Andr6as Nilson ............ Ystadt
Dito ...... dito, Frederico Giertsen .........
Mandal
Dito ...... dito, Guilherme Gutzeit .............. Dramen
Dito ...... dito, Guilherme Knudtzon ............. Christiansund
Dito ...... dito, Guilherme Schuren .............. Drontheim
Dito ...... dito, Hans Zetlitz Kia^lland ...
..... Stavanger
Dito ...... dito, Carlos Guilherme PaIander ........ Carlskrona
Dito ...... dito, Joao Engelke . ................ Uddwalla
Dito ...... dito, Francisco Oscar Bergstrom ........ Sundswall
I)ito .. ... dito, Joannes Hallberg ............... Helsingborg
Dito ...... dito, Ferdinand August Seippel......... Christiansand

6004000

MARROCOS.
TANGEB.

Consul Geral, com ordenado, Jorge Raymundo Colaco .. Tanger ............
Vice-Consul, sem ordenado, Antonio Cornelio Colaco ... Larache

800 x'000

ESTADOS UNIDOS.
NOVA YORK.

O Ministro Residente, encarregado do Consulado Geral,
Joaquim Cesar de Figaniere e Morao ............. Nova York
Vice-Consul, sem ordenado, Cesar Henrique Stuart de Ia
Figaniore ................................. Idem
Dito ...... dito, Daniel J. Desmond .............. Philadelphia
Dito ...... dito, Christopher Neale ............... Alexandria
Dito ...... dito, Antonio G. Vega ............... Boston
Soma a sey.e .................

96:928 '900
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Tr•ansporte ......... . .. . ....
Vice-Consul,
Dito ... ..
Dito ......
Dito ......
Dito ......
Dito ......
Dito ......
Dito ......

sem ordenado, Joseph A. Sintas ........
dito, Joao G. l)oon ..................
dito, Jose Bernardino da Camara .......
dito, Carlos Ie Baron ............
dito, Henrique Thaddeu Street .........
dito, Manoel Antonio dos Santos ........
dito, Guilherme de Freitas Henriques Borges
dito, Jose Albino Barelli ..............

, , , ,

96:9284900

Residencies
Wilmington
Savana e Georgia
Baltimore
Mobile
Carles-Town
Nolfork e Virginia
Warren e Rhode Island
Nova Orleans

BELGICA.
ANTUERPIA.

Consul Geral, sem ordenado, Barrio de Terwagne ...... Antuerpia
Vice-Consul, dito, Augusto Duclos ............... . . Ostende

PAIZES-BAIXOS.
Consul Geral, sem ordenado, Eduard Swarth ......... Amsterdam
Vice-Consul, dito, Willem Amoud Cornellis Vandam ... Rotterdam
Dito ...... dito, Pedro Van-Gvn .... ............. Vlaardingen
Agente Consular, dito, J. Th.' Zur Mutelen.......... Helder
Dito ...... dito, Cornelius Zunderdorp ............ Texel

AUSTRIA.
Consul Geral, sem ordenado, Carlos de Bruck......... Trieste
Vice-Consul, dito, Antonio Luiz Ivancich ............ Veneza
PRUSSIA.
Vice-Consul, sem ordenado, Carl Friedrick `Vilkelm Saner Stettin
Dito ...... dito, Carlos Eduardo Elsasser........... Pillau a Konigsberg
Dito ...... dito, Christiano Federau .............. Memel
Dito ......dito, Joao Christiano Bartels ........... Stralsund
Dito ...... dito, Eduardo Grade ................. Dantzick
RUSSIA.
Consul Geral, sem ordenado, Frederico Bigler........ Petersburgo
Vice-Consul, dito, Carlos Christiano Krohn .......... Idem
Dito ...... dito, Christian Joaquim Schmidt........ Pernau
Dito ...... dito, Carlos Schmidt.... . ............ Riga
ODESSA.

Consul Geral, sem ordenado, Conde Jacques Porrb... , , Odessa
Vice-Consul, dito, Thomaz Porro ............... . .. Idem
Dito ...... dito, Joao M. Dallaporta ............. Tangarog
Dito ...... dito, Carlos Fernando Gahlnbak ........ Revel
Somma a

segue............ ....
b.

96:928 900
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GRECIA.
Residencias
Consul Geral, sem ordenado, (vago) ................ Athenas
Vice-Consul, dito, Lazaro do Joao ................. Syra
Dito ...... dito, Manoel Petychaki ...... ........ PirOo

DINAMARCA.
Consul Geral, sem. ordenado, Andre Van Randwyk Schut. . Altona
Consul, dito, Joao Antonio Henriques Garrigues........ Copenhague e Elsenenr
Vice-Consul, dito, Raulino Pereira Galvao........... Altona
Dito ...... dito, William Ibsen ................. Thisted
Dito ...... dito, P. Johnson.................... Bornholm Rome
Mandatario do Consulado Geral, William Ibsen....... Aalborg;

•

HANOVER.
Consul Geral, sem ordenado, André Van Randwyk Schut..
Vice-Consul, dito, Alberto Tholen .................Emden
Dito ...... dito, Justus Friederik Steinbomer, Junior. Norden
Dito ...... dito, Abraham Ehrlenholtz, Junior ...... Leer

M ECKLEMBOU RG- SCIIW ERIN..
Consul Geral, sem ordenado, Andre Van Randwvk Schut.

1VIECKLEMBOU RG-STER LITZ.
Consul Geral, sem ordenado, Andre Van Randwvk Schut.
OLDEMBOURG.
Consul Geral, sem ordenado, Andre Van Randwvk Schut.
Vice-Consul, dito, Julius Ludwig Beker ............ Brake
CIDADtES ANSEATICAS.
Consul Geral, sem ordenado, Joaquim Van-Zeller...... Idamburgo
Vice-Consul, dito, Joao Christian Ni..eolau Kroeger..... Cuxhaven
13RFMEN.

Consul Geral, sem ordenado, Joadui,m Van-Zeller...... Bremen
Vice-Consul, dito, Luiz Frederico Kalkmann.......... Idem
LUBECK.

Consul Geral, sem ordenado, Joaquim Van-Zeller...... Lubeck
Vice-Consul, dito, Jorge Luiz Torres .............. Idem
ESTADOS PONTIFICIOS.
Consul Geral, sem ordenado, Joo Musson da Camara... Roma
Vice-Consul, dito, Gaspar Salvi .................. . lclem
Somma e segue .............. ..

96:928$900
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..........

Residencias

Consul, sern ordenado, JoAo Andre Bust.elli .......... Civita Vecchia
Vice-Consul, dito, Xavier Bianchi ................. Terracin g
Dito ...... dito, Romualdo Donati ............... Ravenna
Dito ...... dito, Conde Vicente Gallo.......... , , ... Ancona
NA POLES.
Consul Geral, sem ordenado, Carlos Vanotti .......... TapofeF

SAR DEN HA.
Consul Geral, sem ordenado, Joiio Sivori ............
Vice-Consul, dito, Carlos Sivori ..................
Dito ...... dito, Paulo Bounim ..................
Dito ...... dito, Nicolau Aim6 ..................
Dito ...... dito, Diogo Oneto ...................
Dito ...... dito, Jose Luiz Catellani ..............
Dito ...... dito, Domingos Stabili ...............
Dito ...... dito, Salvador Torchiani ..............
Dito ...... dito, Jose Roncajolo .................
Dito ...... dito, Carlos Ricardi ..................
Dito ...... dito, Pedro Doberti ...............
Dito ...... dito, Thomaz MontefInali..............
Dito ...... dito, Joaquim Bento Fornazi...........
Dito ...... dito, Francisco Schielotto .............
Dito ...... dito, Carlos Trenca .......... .......
Dito ...... dito, Luiz Campus ..................
Dito ...... dito, Jotso Nepoleoni .................
Dito ...... dito, Diogo Queirolo .................
Dito ...... dito, Constantino Saccheri .............

Genovra
Idem
Nizza
Spezzia
Chiavari
Savona
Cagliari
Al,-Uro
Porto Torres
Oneglia
Lerice
Porte Veneze
Ventimiglia
Porto Mauricio
Mentor
Santo Antiochu
Ilha de S.*I'edr
Castel Sardo
Sam Remo

TOSCANA.
Consul, scm ordenado, \ icolau AIanteri ............. Leorne.
SAXONIA.
Consul Geral, sem ordenado, Alberto Dufour. FOronce... Leipsik
BRAZIL.
Consul Geral, sem ordenado, Joaquirn Baptista Moreira.. Rio de Janeiro
Chancellor, dito, Jeronymo Josfs Duarte Silva ........ Idem
Vice-Consul, Francisco Alves de Sousa Carvalho....... Paraiba do Norte
Dito ...... dito, Manoel Jose Vieira de Macedo ..... S. SelrastiAo
Dito ...... dito, Jose Bello d'Araujo ............. Itapemerim
Dito ...... dito, Francisco Pereira de. Mello........ Santos
Dito ...... dito, Jose Francisco Guimaraes......... Angra dos Reis
Dito ...... dito, Joaquim Jose Ferreira........... 1♦'Iangratib,i
.... Campos
Dito ...... dito, Jose Custodio Ozorio..
Dito ...... dito, Jose Gont+a.lves dos Santos Silva, Junior. Desterro
•Somma. e sure .................

)6:928,'9(})
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Residencias

Vice-Consul, sem ordenado, Manoel Domingues d'Araujo MacahO
Dito ...... dito, Domingos Soares Barbosa ......... Pelotas
Dito ...... dito, Theodosio Martins d'Oliveira Menezes. Rio Grande do Sul
Dito ...... dito, Francisco Jose Pinheiro........... Parana;ue
GEARS.

Consul, sem ordenado, Manoel Cactano de Gouv(a..... CearG
PORTO-ALEGnE.

Consul, sem ordenado, Doutor Manoel Comes Coelho do
Valle ................................... Porto-Alegre
Chancellor, dito, Antonio Maria do Amaral Ribeiro .... Idem
MARANHAO.

Consul Geral, sem ordenado, Carlos Luciano Mendes.... Maranhito
Vice-Consul, dito, Paulino Jose Coelho Bastos......... Piauhy
Dito ...... dito, Jose Antonio da Silva Guimaraes ... Idem
Agente, dito, Antonio Joaquim Ferreira da Silva...... Cachias
PARk

Consul, sem ordenado, Fernando Jose da Silva........ Paris
Vice-Consul, dito, Felix Jose Pereira Serzedello ...... Idem
Chanceller, dito, Ignacio Jose Ferreira ............. Idem
Vice-Consul, dito, Jose Francisco Ferreira........... Amazonas
Dito ...... dito, Manoel Rodrigues Marques........ 'fury Ass(r
BAn1A.

Consul, sem ordenado, Joaq im Jose da Costa Portugal. Bahia
Vice-Consul, dito, Jose Agostinho de Salles.......... Idem
Chanceller, dito, Antonio Pereira Lopes . .......... Idem
Vice-Consul, dito, Jose Antonio de Mendonca ........ Maceio
Dito ...... dito, Antonio da Cunha Machado ....... Seregipe d'Elrei
Dito ...... dito, Joto d'Almeida Monteiro ......... Alagdas
PER NAMBUCO.

Consul, sem ordenado, Joaquim Baptista Moreira...... Pernambuco
Chanceller, dito, Miguel Jose Alves ................ Idem

REPUBLICA ORIENTAL DO URUGUAY.
Consul Geral, sem ordenado, Leonardo de Sousa Leite
eAzevedo .... ........................... .
Chanceller, dito, Luiz Antonio Ribeiro ............. Montevideo
Vice-Consul, dito, Francisco Jose de Aguilar ........ Maldonado
Dito ...... dito, Jose da Silva Fructuoso Guimarifes.. Portos da Costa

REPUBLICA ARGENTINA.
Consul Geral, sem ordenado, Leonardo de Sousa Leite
e Azevedo..
............. Buenos-Ayres
Consul, dito, Jose Coelho de Meirelles ............. Idem
Somma e segue.

........ ,

96:928,$900
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COiIHIISSOES MIXTAS.
RIO DE JANEIRO.

Cocomissario, Joao Ventura Rodrigues ............... . . . . . . .
Dito, Doutor Antonio Jose Coelho Louzada (1) ...............
Secretario, Joao Baptista Moreira .........................
Dito, servindo na Commissli o de Reclamacees BraziIeicas, Duarte
Joyce ..................................... ......

500,4000
500,$'000
300$0000
500,4000
1:800,'000

LUANDA.

Commissario, Eusebio Catella de Lemos Pinheiro Fatcao .........250S000
Arbitro, Guilherme Cypriano Demony ......................
I00'000
Secretario, Luiz Antonio Baptista .........................
200%000

e 50 '000

CABO VERDE.

Commissario (vago) ....................................
Arbitro, Ilvpolito Jose Xavier d'Almeida ....................
Secretario, Jotio Antonio Martins ..........................

—
--y0—

CABO DA BOA ESPERANCA,

Commissario, Loprenco Jose Aloniz (2) ..................... 2:000,0000
Arbitro, Alfredo Duprat ................................ 1:600P,000
3:600g9000
JAMAICA.

Commissario, Joao Jacomo Altavilla ........................ 2.0004000
Arbitro (vago) ........................................ 1:600p'000
--

3600S000
106:47830900

Secretaria d'Estado dos Nenocios Estrangeiros, em 20 de Janeiro do 1849. -- Antonio Joaquim Gomes d'Ol eira.

(1)
(2)

Corn liccnca, sem ordenado, em quanto no ffr occupar o sea logar.
N3o recebe ordenado em quanto naao partir para o sea Ingar.
5
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N° 2.
Relay io dos devedores ao Ministerio dos Negocios Estrangeiros,
por adiantarentos feitos em :virtude das cominissocs diplomaticas , e outras Para que foram nomeados.

O

s herdeiros do Visconde do Banho, ex-Ministro Plenipotenciario ........... 2:251 j9252
Joao Baptista d'Almeida Garrett, ex-Encarregado de Negocios .........:..... /+18 055
Duque de Saldanha, Ministro Plenipotenciario em Paris... ...................9:299,'549
Conde de Lavradio, ex-Ministro Plenipotenciario.. ..... ..................... 3:1204000
Barao de Seisal, Ministro Plenipotenciario, em disponibilidade ............... 5:3! 1/'250
Bario do Renduffe, Ministro Plenipotenciario, em disponibilidade ............. 12:'13/4070
Os herdeiros do D. Luiz Maria "da Camara, ex-Ministro Residence... ,.........
1:201471'
Antonio Candido do Faria, Encarregado do Negocios, em disponibilidade ..... . 1:606/4268
Francisco Rebello de Carvalho, Secretario do Legacao, em disponibilidade ......
234/4221
Ildefonso Leopoldo Bayard, Ministro Plenipotenciario, em disponibilidade .......
.1:033/4829
Paulo Midosi, Encarregado do Negocios, em disponibilidade .................
558/'778
Conde d'^-1lva, Encarregado de Negocios, em disponibilidade ................ 1:1!0/4568
Francisco Jose do Paiva Pereira, Encarregado de Negocios .................
:015/453I
Vasco Pinto pie Balsemao, Encarregado de Negocios .. .....................
1:2134407
Joao Antonio Lobo do Moura, Encarregado d.e Negocios ................... 2:276/4383
Jose Antonio Snares Leal, Encarregado de Negocios ......................
3:345/4946
Conde de Thumar, 11inistro Plenipotenciario .............................
6:9714600
Joaquim de Roboredo, Encarregado do Negocios .........................
645/4772
Francisco do Saldanha d'Oliveira e Daun, Ministro Residente..................
938,4440
D. Luiz Victorio do Noronha, Ministro Plenipotenciario, em disponibilidade ..... 4:274/4972
Jose de Vasconcellos e Sousa, Ministro Plenipotenciario ....................
4:500/4000
Joao Gomes d'Oliveira, Secretario de Legac ao ...........................
792/'600
Miguel Martins Dantas, Secretario do Leaacao ..........................
796/4141
Leonardo de Sousa Leite e Azevedo, Encarregado de Negocios ..............
103/'700
Nuno de Barbosa, Ministro Plenipotenciario, em disponibilidade ..............
2:579/4011
497/4858
D. Pedro do Sousa Botelho, Encarregado de Negocios .....................
Os herdeiros do Francisco dose Rodrigues, ex-Encarregado de Negocios....
..
102/4822
Joao Achilles do Pereira, Consul Geral, em disponibilidade ......:.........
15'270
Os herdeiros de Joaquim Pedro Cardoso Casado Geraldes, ex-Consul Geral......
437/474'a
Ladislau Beneveullto dos Santos, ex-Commissario da Commissito Mixta, em Cabo-

V erde

.........................................

.............

138/4476

IFrederico d'Oliveira Main, ex-Secretario da Commissao Mixta, em Loanda .....
Luiz Antonio Baptista, Secretario da Commissao Mixta, em Loanda ...........
Joao Jos(, Afalo, ex-Consul Geral ............. .......................

150/4000
200,4000
300/4000

.

Sonnna reis ..........

..

.... 76:753/4227

Secretarial d'Estado dos Negocios Estrangeiro , em 20 de Janeiro de 18'i.9.
.Ioiigwin Gomesd'Oliveira.

.4inoiBo
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N: +`

.Avr, Nt)o silo authovisado o Governo, pelo par,zgralpiro oitavo do artino segundo da Carts
do Lei do vinte e seis de Anosto do presente anno, a abrir creditor supplementares para as despezas do Ministerio dos Negocios Lstranreiros, relativas a ajudas de Gusto e ao servic:o do Correio e Postas do Reino: Hei por hem Ordenar, ouvido o Conselbo d'Estado, que no Ministerio
da Fazenda se abra a favor do Ministerio dos Negocios Estrangeiros um credito supplementar de
doze contos de rOis, sendo dez contos do rCis para ajudas de Gusto, e doffs contos de reis para o
servito do Correio e Postas do Reino.
Os Ministros e Secretarios d'Estado de todas as Reparti^oes assim o tenham entendido e
facam cumprir, dando conta ils C)rtes desta disposicIo e do use quo della fizerem. Pap das
Necessidades, em vinte e um do Dezembro de mil oitocentos quarenta . e oito. = RAINI-IA. =
Duque do Saldanha.=João Elias da Costa Faria e Silva.= Barao de Francos.
Joaquim Jose
Faledo. = Jose Joaquim Gomes do Castro.
Lstlh conforme. Secretaria d'Estado dos Negocios Estrangeiros, em 2(t de Janeiro da 18--i.9.
= Antonio .Ioaqwrn Gomes d'Oltve ira.
"'

N. 4.

Resoiuc&es toniadas em Lisboa cm 21 de Oulubro de 1848 pelo
Reverendo Arcebispo de Berito, Internuncio .Extraordinar o c
.Delegado Aposlolico, c pelo Sr. Conde de Thomar, Ministro
Plenipotenciario de Sua Mage<stadc.
BULLA ItfA CItUZ^tD. .
Bulla da Cruzada sera concedida na fbrma antiga. 0 use a que so (leve applicar o rendimento da mesma Bulb sent aquelle que Sua Santidade tinlia uit:imameute estabelecido no Breve
— Cunctis sit notum — do I t; de Novembro de I 84 , a que, so para este effeito, so dhh cumprimento. A Bulb da Cruzada deverit publicar - se polo modo do costume, e no tempo usual no principio do anno de 1849.
Dar-se-ha a esmola do costume para a Fabrica do S. Pedro em Roma.
Na publicas.Ao da Bulb a se f;arli conhecer ao publico o use a que so destinados os sets renilimentos.

SEMINARIOS.
T)entro do anno do 1819, dcverlro abrir-se os Seminarios nas Dioceses do Patriarcado, de
Braga, de Evora, do Funchal e de Angra, de modo que em Outubro do dito anno estejam
abertos os mesmos Seminarios : air meios necessarios para ester seruo subministrados polo menos
quatro mezes antes da sua abertura.
No praso de quatro annos, o Governo de Sua Magestade Fidelissima porn it disposir3o dos
outros Bispos os meios corn que em coda Bispado so estabelkSa aim Seminario.

(-ABI tOS.
Nas Dioceses serixo creados os respectiro` Cabidos.

20
TRIBUNAL DA NUNCIATURA.
Na falta do Tribunal da Nunciatura, as causas da sua competencia ser;to julgadas por uma
Secr;o das actuaes Camaras Ecclesiasticas. 0 Governo de Sua Manest.ade Fidelissima darO no Internuncio uma relay o dos Juizes das mencionadas Camaras, para que este, como Delegado de
Sua Santidade, possa conferir aquelles que formarem a dita Secgao a competente jurisdiccao.
Ter-se-ba em vista a sanat:5o dos actos praticados no tempo anterior. — As causas matrimoniaes dever^ro ser julgadas na f6rma da Bulla Benedictina.
CONVENTOS DE FREIRAS.
Logo que o Governo de Sua Magestade Fidelicsima se tiver accordado corn a Santa S6 sobre
a reducc -ao ou suppressao de alguns Conventos de Freiras, podcrao destinar-se os que devem permanecer, ou seja para a educacao da mocidade, on seja simplesmente para os fins religiosos designados nas mesmas instituicoes.
Serfs estabelecido de commum acc6rdo o numero de Freiras que dove existir em coda Convento; o minimo sera o canonico, e o maximo, conforme os meios do subsistencia de que o Convento possa dispOr.

0 Governo nIo pore impedimento a que se faram Profrssdes Reli iosas, e promt^tte modihear neste ponto a Proposta do Lei apresentada j5 as Camaras.
ANGOLA.
Ao actual Bispo Resignatario de Angola, por motivo das suns molestias, so estabelecerO, a
t.itulo de pensao, rbis quarenta mil mensalmente, comprehendendo-se nesta a pensto a quo tinha
direito, como Religioso que foi da Ordem dos Carmelitas, a qual o Governo provisoriamente
pagar desde o corrente mez do Outubro, apresentando depois is Camaras no OrGamento a sobredita pens^o.

Secretaria d'Estado dos Negocios Estrangeiros, em 20 de Janeiro de 1849. = Antonio Joagiairn Gomes d'Oliveira.

N." 5, 6 e 7•
L isbon 17.`h September 1848.

M

ONSIFUR Ie Min'istre. = By the directions of IIer Majesty's Government I ben to draw
Your Excellency" attention to the very high rate of duty to which foreign fish is liable in the
Portuguese Ports, and to express the (rope that the Government of Her Most Faithful Majesty
may be induced to diminish these charges.
The duty in question amounts as Your Excellency is aware to some 58 ou 60 per c.` a rate
which besides being alike onerous to the English trader and the consumer in Portugal is, . it may
be asserted, injurious to the Revenue which it appears at first sight calculated to augment.
I feel the more warranted in entertaining this opinion since as Your Excellency will recollect in the negociation between our two Countries which unfortunately was not concluded a duty
of 20 per c.` was that which both parties concerned considered to be the best suited to their

interests.
I believe that I am correct in stating that the quantity of cured fish imported by the National Company does not exceed 12:000 Q." and as not less than 80:000 are said to be required
for the Capital and the adjacent Provinces, the interest of the Nation and of the Foreign Fishermen are much less opposed than is generally believed.
To this consideration another of the same kind may be added viz: that the Portuguese salt
fish however suited to consumption in or near the place of its importation is less eligible than
English cured fish f'or conveyance to distant island districts.
Your Excellency will not, I trunt, consider the observation as being made insidiously when
I further remarjk that the price of the national Fishing Shares prove that th is branch of Industry,

which it had been the object of the Government specially to encourage has not flourished under
the very ample protection which it has enjoyed.
It is but too apparent that the measures which were intended as a boon to one Party, failing in their effect, have only produced injurious results to another Party.
Under this state of things, and the encrease of revenue which may be anticipated upon a
more extensive demand for foreign fish being calculated to compensate the loss from a diminished duty, I am willing to hope that Your Excellency may concur in the opinion that such a
partial revision of the tariff as would make the difference between the charges upon fish imported into Portugal and that introduced into England less striking, may be adopted to the common
advantage of our two Countries.
I will only add that the representation which by command of Her Majesty's Government 1
have thus made to Your Excellency is perhaps strengthened by the circumstance of the fish imported by the National Company, being taken upon portions of the Shores of Newfoundland, to
which if I am correctly informed no forreign Fishermen but those of Portugal are permitted access.
I avail myself of this opportunity to repeat to Your Excellency the assurance of my highest
consideration and esteem. = I-Iis Excellency Sur. J. J. Gomes do Castro, etc. etc. etc. — G. H
Seymour.

,

T'raducpao.
Lisboa, 17 de Setembro de 1848.
0

Senhor Ministro. = Por instruccoes do Governo de Sua Magestade, peso a V. Ex.' me permitta chamar a sua attenSito para o muito elevado direito, a quo esth sujeito o pescado estrangeiro nos Portos Portuguezes, e do manifestar a esperanca, de que o Governo do Sua Mogestade
Fidelissima se resolvers a diminuir estes encargos. 0 direito do que trato lobe, como V. Ex.'
no ignora, a 58 on 60 por cento, importancia quo alem de ser onerosa ao commerciante inglez,
e ao consummidor em Portugal, 6, pOde-se assegurar, prejudicial 5 Receita Publica, que parece
ter Lido em vista augmentar.
Tanto maior fundamento tenho para ter esta opiniao, depois que, como V. E x. ° so 1em=
brary, na negociacao entre os nossos dois paizes quo infelizmentc so no concluiu, o direito do
20 por cento era aquelle que as duns Partes Contractantes consideraram ser o mais adequado
aos Seas interesses.
Julgo ser exacto, declarando que a quanti4de de bacalhau importado pela Companhia
Nacional no excede 12:000 quintaes, e como se diz que para consumo da Capital, e das Provincias a ella proximas, se precisam nada menos quo 80:000, os interesses da nacIo e dos pescadores estrangeiros so muito menos oppostos do quo geralmente se acredita.
PGde accresrentar-se a esta consideracao outra da mesma natureza, a saber: quo o bacalhau portuguez, posto quo convenha para consumo no logar e visinhancas da sua importacao,
O menos proprio que o bacalhau inglez para ser transportado para os districtos mais distantes no
interior.
Confo que V. Ex." no considerar5 como observac3o insidiosa a quo on faro, do que o preco
das Accues das Pescarias Nacionaes prova quo este ramo do industria, que o Governo teve especialmente em vista animar, no tern florescido corn a grande proteccuo de que gosa. — E mais
quo evidente quo as medidas corn que so tinha em vista favorecer uma das partes, havendo faIhado no sea resultado, produzirao to sbmente resultados prejudiciaes 5 outra part.e. -- Nestas
circumstancias, e calculando que o augmento do rendimento publico que se pride suppor quo havera em razTio do maior consumo de bacalhau estrangeiro, ha de compensar a perda da diminuic;3o do direito, tenho esperanca de que V. Ex.° convir5 na opini5o do que se p6de verificar, corn
mutua vantagem do ambos os Paizes, uma revis5o parcial da Pauta, que fasa menos sensivel a
diferenca entre os direitos que paga o peixe importado em Portugal, e o que so importa ern
Inglaterra.
Accrescentarei scimente que a representacao quo, por ordem do Governo do Sua Magestade,
por esta forma faro a V. Ex.`"", E talvez corroborada pela circumstancia do ser o peixe importado
pela Companhia Nacional, pescado em parts nas praias da Terra Nova, onde, so estou bem in1'ormado, no e permittido o accesso a nenhum pescador estrangeiro A excepcAo dos do Portugal.
6

Aproveito esta occasiAo para repetir a V. Ex.a a seguranca da minha mais alta considerariio
e estima. = A S. Ex. ° o Sr. J. J. Gomes de Castro. = George Hamilton Seymour.
Resposta

a

Nota supra.

Tive a honra de receber a Nota que V. S.a me dirigiu em data do 17 do mez passado,
expondo diversas razes que V. S.° julgou appropriadas para induzirem o Governo de Sua h'1a-gestade a realisar uma dirninuicAo nos direitos que, nas Alfandegas deste Leine, gaga o peixe estrangeiro nelle importado.
Cumpre-me pois responder a V. S. sobre este importante assumpto, e o farei pela ordem
das observacues que V. S.' so dignou dirigir-me.
Affirma V. S. que o direito sobre o bacalhau sendo actualmente de 5,8 on 30 por cento, 6
ao mesmo tempo prejudicial ao Negociante Britanriico, e a renda publica neste Paiz. Mas V. S .
baseouqlcnsarimetobcudalhnTerNov,qumpa-•
rece ni10 ser o mais rasoavel.
No peixe, fructa, e outros artigos sujeitos i corrupcuo, cujo grande risco deve ser compensado per grandes lucros, persuado=rno que para fazer um justo criterio dos direitos se deve tomar
o termo mbdin do valor do genero no mercado do consumo (antes do pagamento dos mesmos direitos) e so assim so fizer, achar-se-ha que o direito actual nao passara, regra geral, de 30 ou
33 per cento.
Que este direito esta longe de ser prohibitivo, nem mesmo de intorpecer o commercio,
mostra-se pelos factos. 0 direito do bacalhau ate o fim do anno do 1837 era de 800 rCis por
quintal. 0 consumo do Paiz regulava por 200:000 quintaes annualmente. Desde o 1.° do Janeiro
do 1838 duplicov este direito, e o consurno fieou continuando no mesma quantidade, uns annos
mais e outros menos, como V. S.' facilmente poderA averiguar.
1✓ verdade quo na negociacao a que V. S.' allude, e quo infelizmente no teve seguimento,
se havia accordado trazer este direito a 20 por cento, e creio quo ainda a menos, porque so me
nao fallta a memoria, era reduzido a metade da cifra actual; mas seja-me licito dizer que o motivo desta reducr to, pela nossa parte, esta bem longe de ser o quo V. S.' aponta. Era esta uma
das muitas reducgoes que fariamos em compensacao de outras mui importantes quo o Governo
Britannico nos offerecia nos nossos vinhos, fructas, azeite etc. (*).
Yi exacta a observaci5o de V. S.' do quo as importaco`es da Companhia das Pescarias no
tern excedido 12:000 quintaes per anno; mas isto 6 mais uma prova de que nas entradas do
peixe estrangeiro no tern havido alteracxo. •
0 bacalhau que nos fornece a referida Companhia tern menos merecimento que o inglez,
porque s6 serve para o consumo de Lisboa, on logares proximos. Senti, porCm, ver empregada na
Nota de V. S.' esta observa6to, que alias C verdadeira, porque este grande inconveniente procede
de nos haver negado o Governo Britannico urn pequeno terreno para o seccar na Terra Nova,
quo, a men vet, pediamos corn mais direito do quo a Franca, e outras nacoes a quern essa let culdade foi concedida.
E jii vo V. S.' que deste grave inconveniente procede o baixo preco das Accoes dessa Companhia, cujos navios, concorrendo corn os das outras Nacoes nos sitios communs da pesca, so
obrigados a vir seccar a Portugal, corn duplicado risco, e trazendo por eonseguinte cargas muito
mais pequenas do que alias trariam.
No seria para estranhar quo tendo as nossos marinheiros tanta aptidao para a industria .de
que se trata, e tendo este Paiz uma tao extensa costa de mar, abencoada con, tal abundancia
de peixe como C notorio, so estabelecessern direitos quo tendessem u prohihi4,ao do genera estrangeiro, come praticam outras Nacbes, e creio que a propria tuglaterra ; mas a verdade u que
as direitos estabelecidos sobre o bacalhau foram sempre pin•amente tiscaes.
Ao direito antigo, de 800 r6s por quintal, ajuntou-se o direito chamado addicional creado
pela Carta de Lei de 31 de Outubro de 1837, o qual teve por fim augmentar a dotacao da
Junta do Credito, coma so tornara da major urgencia pelo accrescimo da nossa divida pfiblica,
(*) Nola. Foi erpressamento deciarado polo nosso Negociador da Convenca"o, para evitar no futuro
qualquer erronea interpretacao, que a Companhia de Pescarias receberia do Governo um premio, em coda
quintal do bacalhau importado, igual a diminui;uo que se concedia no bacalhan estrangeiro.
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em -consequencia da prolongada guerra em quo so achou este Paiz para debellar a usurpacao do
Infante D. Miguel.
Por todas estas razoes, c pela circumstancia de que, como ja os factos demonstrararn, a'alteracao pedida dos direitos existentes no teria influencia na major ou menor importao^So do bacalhau, persuado-me quo V. S. se convencera de que seria imprudente da parte do Governo levar
as Cartes um Projecto do sinvilbante natureza, sobre tudo quando 6 notoria a imperiosa necessidade de conseguir recorsos regulares para o Thesouro.

Renovo a V. S. por esta occasiao os.protestos da minha mais distincta consideraouo e es-tima. — Deos guarde a V. S.a Secretaria d'Estado dos Negocios Estrangeiros, em 21g. de Outubro do 1848. =J. J. Domes de Castro. = Sr. George Hamilton Seymour.
British Legation at Lisbon. = Lisbon, 30.` b September 1848.
Monsieur le. Ministre. = I have the honor to acknowledge the, receipt of the note which
Your Excellency addressed to me on the 24. ° inst.., in reply to that by which on the 17.` h ultimo I had submitted the expediency of diminishing the duties on cured fish.
The answer caused me more regret than surprise, . as I had in some measure been prepared
for it by an article which, from its having appeared in the Diario, bore in some measure an
official character.
Although I am unable to concur in the reasoning upon which the resolution of the Government of Her Most Faithful Majesty is founded; I do not wish to trouble Your Excellency at present with any explanation of my dissent.
I confine myself then to observing that the privileges enjoyed by the French Fishermen at
Newfoundland are, I apprehend, but a renewal of those which were secured to the subjects of
France by Treaties of the last Century, and. to informing you that a copy of your note has been
transmitted to Her Majesty's Government.,
I avail myself of this opportunity,of repeating to Your Excellency the assurance of -- my
highest consideration and esteem. = His Excellency Snr. J..1. Gomes do Castro etc. etc. etc. _
G. H..S%ytnour.
7 raducciro.

Legacao Britannica em Lisboa. = Lisboa, 30 de Outubro do 184.8.
Sr. Ministro. = Tenho a honra de accusar a recepciao da Nota que V. Ex.' me dirigin en)
21g. do corrente, em resposta aquella na qual em 17 do passado en tinha representado a conveniencia do diminuir os direitos no bacalhau. '
A resposta causou-me maior pesar quo surpresa, estando de alguma f6rma para isso preparado .por um artigo que, por ter apparecido no Diario, trazia, ate certo ponto, caracter official.
Apesar de no poder convir nos argumentos sobre que se basea a resolugao do Governo
de Sua Magestade Fidelissima, no desejo importunar a V. Ex." presentemente corn qualquer explicacao do meu diverso modo de pensar.
Limito-me pois a observar que os privilegios que gosam os pescadores francezes na Terra
Nova sao, como presumo, a :renovacao daquelles quo estavam garantidos aos subditos de. Franca
por Tractados do seculo passado, e a informer a V. Ex.' que uma c6pia da saa Nota fdra remettida ao Governo de Sua Magestade.
Aproveito esta occasiao para repetir a V.. Ex.' a seguranca da. minha mais alta consideracao
c estima. = A S. Ex.° o Sr. J. J. Gomes de Castro etc. etc. etc. = George Hamilton Seymour.
Esta conforme. Secretaria d'Estado dos Negocios Estrangeiros, em 20 de Janeiro de 1849.
Antonio Joaquin Gomes d'Oliveira.
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N.° 8.

Copaa de um § do Oftc2o N.° 10 que, em 28 de Abril do anno
de Y 1848 , dirigiu ao Ministerio dos Neyocios Estrangeiros
o Consul Geral de Portugal no Rio de Janeiro, Joao Baptista
Moreira.

P

osso assegurar a V. Ex." muito positivamente quo as negociasues de escravos deste porto
pare quaesquor da Costa d'Africa estAo inteiramente extinctas na nossa bandeira, e que nenhum
Navio daqui sabirh mesmo carregado de generos licitos, sem que Cu tenha a major certeza do
que o name Portuguez no soffrera o menor desar em to illicitas como criminosas especulasues.
Est S conforme. Secretaria d'Estado dos Negocios Estrangeiros, em 20 do Janeiro de 1849.
= Antonio Jonquim. Gomes d'Oliveira.

N." 9.

I

LL." e Ex.""' Sr. = Em cumprimento do meu dever, tenho a participar a V. Ex.' quo ie
entrada neste porto, a 18 do corrente, foi visitado pot parte deste Consulado o 1lergantim Portu-.
guez = Born Successo = Capitro Joao Maximiano Pitta, e proprietario Manoel Jose Constantino,
do Loanda, donde veiu em lastro. E nZio tendo side encontrados nenhuns indicios do se haver
esta embarcac o empregado no trafico da escravatura, contra o Decreto de 10 do Dezembro do
1836, tambem nenhuma suspeita tenho sobre ella, cujos papeis e despachos estieo mui regulares, e sahiu daquelle porto em 24 do mez passado. 0 quo me E sobre maneira agradavel communicar a V. Ex., e mais ainda que nesta Provincia o contrabando do escravos deixou de ser
feito ha muito tempo.
Deos Guarde a V. Ex.", Consulado de Portugal em Pernambuco, aos 29 de Abril do 1848.
=Ili. °" 0 e Ex." Sr. Duque de Saldanha, Ministro e Secretario d'Estado dos Negocios Estrangeiros. = Joaquim Baptista Moreira, Consul.
Esta conforme. Secretaria d'Estado dos Negocios Estrangeiros, em 20 de Janeiro do 184.9.
= Antonio Joequin Gomes d'oliceiva.

N.° 10.
E.xtracto de um ^5 do Offi cio N.° 16 que, em, 20 de .dgosto do anno
de 1847, dirigiu ao Ministerio dos Neyocios Estrangeiros o Consul de Portugal na Baltia, Joaquim Jose' da Costa Portugal.

D

URANTE os dois annos em que tenho estado neste Consulado, nem um sO preto tern vindo
pare o Districto delle em Navio corn Bandeira Portugueza ; o que posso certificar a V. Ex.a
Est 5 conforme. Secretaria d'Estado dos Negocios Estrangeiros, em 20 de Janeiro do 1849.
= Antonio Joequim Gomes d'Oliveira.

Q5
N )a 11 e
Ilritish, Legati{.,rr at Lisbon. - = Lisbon, f g.` r" SeptenmEier 84f.

NE

onsrrn;tt le Ministre. === I have received the instructions of Ilex Majesty's Principal Se
cretary of State for Foreign Affairs , to communicate to Your Excellency the despatch of which
I have the honor to enclose a copy, by which his Lordship )has been informed of the destruction
of a barracoon at Ilenguella Veiha by the Portuguese Naval Forces employed in. the suppressiotr
of the Slave Trade.
I-Ier Majesty's Government have received with sincere satisfCrction this proof of the activity
of the Portuguese Squadron, and of the good faith of the authorities by whom its I,roceedingsr
are directed.
I take this opportnrntc of repeating to Yottr Excellency the assuiailee of my Prra)rest const^
IIis Excellency Sor. J. J. Gotnes de Castro, etc etc, etc. — G. U..
deration and esteem.
:7dzecca o.
Lcgar o iiritarrrrica em Lisbon, 15 de Setemhro de 184g.
Sr. Mlinistro. = Recebi instruc. ces do Principal 5ecretario d'$stado de Sua i{Iagestade n7
Itepartif o dos Negocios Estrangeiros para communicar a t. Ex." a despacho que tenho a honra
de remetter por copia, pelo qual S. S. foi iot'ormado da destr ► sicfro do ars barrack, es Benguella Velha, pelas forcas navaes Portu;nezas empregadas na suppressao doTrafico da Escravatura.
0 Govern, de Sua Magestade recebeu corn sincera satisfgaa esta prova da actiridade da
Esquadra Portugueza, e da boa f6 das Authoridades por ordem das quaes tee logar este procedimento.

Aproveito esta occasi5a ptra repetir a V. Ex.' a segurunca da minba mats alta considers.
H. .Seymour.
Vao a estima. =A S. Ex.° oSr. 1. J. Gomel de Castro.
Luanda, 29.''' April 1848.
My Lord. — We have the honor to inform 'our Lordship that on the f S•" ultimo the
crews of II. M. F. M. Ships of war — Relampago-=- Ninfa e Constituisno — cruising off Ben.'
guella Velha, were landed at that point for the purpose of going through and examining the diffe.reut barracoons there situated. On this occasion they found one 8f feet in lenght and 45 in
breadth, in which there were considerable quantities of beans, indian corn, mats, 20 muskets and
a great many iron collars for slaves; and considering these articles to be a clear proof that the
barracoon was intended for slaves destined for embarcation, the Officer in Command determined
on setting fire to the barracoon, the existence of which is declared in the Official Report of the
Commandant of the Portuguese Naval Station to be in contravention of the Treaties and of existing instructions.

The barracoon was said by the neighbours to be the property of Mano'el Jose Constantino,
but it was found completely deserted, the parties belonging to it having fled on the first approach
of the Naval Force. We have etc. Signed , Geor1e Jackson—Edmund. Gabriel The Vise.` Pal

-

merston G. C. B. etc. etc. etc,
Traduccaa.

Loanda, 29 do Abti l de t8'48.
'

Men Senhor. = Temos a honra de informar a V. S." que, em 15 do mez fiutlo, as tripe1at;es dos Navios de Guerra de Sua Magestade Videlissima — Relsrnpage =Nymphs e Consti7
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tuiS,uo—, que cruzavam defronte do Benguella Vellia, desembarcaram naquelle panto com o
fim do tierem e examinarem os differentes barracues alli situados. Mesta oceastTiio acharam um
barracao do 80 pCs de comprido e 4t do largo, no qual havia grande quantidade de feijao, milho a esteiras 20 espingardas e mnitas gargaiheiras do ferro para escravos; e considerando sorem estes artigos uma prova evidente de que o barracao era destinado pare escravos quo tencionavam embarcar, o Official Commandante resolveu lancar fogo ao barracao, cuja existencia
declarada no relatorio official do Commandante da EstaSao Naval Portugueaa estar em contravencao dos Tractados, a InstructcSes em vigor.
Os visinhos dizem quo o barracao 6 propriedade do Manoel Jos(! Constantino; mas acbou-se
completamente deserto, tendo fugido as pessoas quo alli estavam logo que dalli se aproximou a
forea naval. = Temos .etc. = Assignados = George Jackson = Edmund Gabriel. = Ao Visconde
Palmerston G. C. B. etc. etc. etc.
Lisbon, 16." September 1848.
Monsieur le Ministre. = I beg to acknowledge the receipt of the note which Your Excellency did me the honor. to address to me on the 9." Inst.
The resolution of the Ministry, relating to the destruction by powder of all vessels taken
at Loanda, like any other demonstration of a fixed purpose of putting on and to an odious
traffic, will, I am confident be received with great satisfaction by Her Majesty's Government, and
I beg to offer to Your .Excellency my warm thanks for being enabled to make to them so
agreable a communication.
I avail myself of this occasion to renew to Your Excellency the assurance of my highest
consideration and esteem. His Excellency Stir. J. J. Gomes do Castro. `G. II. Seymour.
I raduccao.

Lisboa, 16 de Setembro de t848
Senhor Ministro. = Accuso a recepcao da Nota quo V. Ex.a me fez a honra de dirigir em
9 do corrente. A resolucao do ilinisterio de mandar destruir, par meio de polvora, todos os Navios tornados em Loanda, sendo uma nova demonstrac5o do 6rme proposito do acabar com
um odioso trafico, conflo quo sera recebida com grande satisfacao polo Governo do Sua Magestade, a peso licenca pars o(ferecer a V. Ex. os meus vivos agradecimentos, por me achar habilitado a fazer ao mesmo Governo to agradavel communicacio.
Aproveito esta occasiao para renovar a V. Ex. a seguranca. da minha mais alta considera-.
t:uo e estima. A S. Ex." o Sr. .1. J. Gomes de Castro. = G. I1. Seymour.
.Esta conforms. Secretaria d'Estado dos Nenocios Estranneiros, em 20 de Janeiro de 1841.9.
-- Antonio .Ioagztim Games d'Olioeira.

N•° 13.
British Legation at Lisbon. = Lisbon, 26.`'' December 4948.

M

ONSIEUR le Ministre.— I have the honor to transmit to Your Excellency a copy of a
letter which was addressed on the 20." July last by the Commodore of Her Majesty's Squadron
on the West Coast of Africa to Sr. da Cunha, late Governor of Angola, on the occasion of his
relinquishing the Command of that Province.
in communicating this Paper to Your Excellency I am instructed by Viscount Palmerston to
state that Her Majesty's Government highly appreciate the energy and good faith which have distinguished the Administration of that highminded and meritorious Officer.
I avail myself of' this opportunity to repeat to Y. Ex. the assurance of my highest consi=leration and esteem. = His Ex. the Viscount de Castro etc. etc. etc. = G. ii. Seymour.

Q7

Traciuceita.
Legaclo Britannica em Lisboa. = Lisboa, 26 de fezembro de 18.' 8,
Sr. Ministro. = Tenbo a honra de transmittir a V. Ex." a copia de uma carts quo, em 20
de Julho ultimo, foi dirigida polo Commodoro da Esquadra de Sua Magestade na Costa Occidental
d'Africa ao Sr. da Cunha,. ultimo Governador de Angola, na occasilvo de deixar o Command
daquella Provincia.
Communicando a V. Ex.° este documento, recebi ordem do Visconde Palmerston pat's dizer
quo o Governo de Sua Magestade aprecia altamente a energia e boa fC, que distinguiram a .administracuo daquelle pondunoroso a benemerito Official.
Aproveito esto occasito para repetir a V. Ex.' a segurant.a da minha mais alta consideraean
c estima. = A S. E.x. o Visconde de Castro etc. etc. etc. = G. H. Seymour.
Carta a que se refers a Nota Supra.
Penelope. = St. Paul do Loanda, 20 July 18 .8.
Sir. = Understanding that V. E. will shortly relinquish the Government of this Colony, f
do myself the honor to request V. Ex. to accept my thanks for the cordeal cooperation which
you have been pleased to render in all matters connected with the suppression of the Slave Trade.
The assistance which V. Ex. has invariably afforded to the cruisers of H. R. M. calls for
my sencere acknowledgements, the resources of the Port have been placed entirely at their disposal, and their want supplied as tar as circurristances permitted.
It will be my duty to make H. M's. Government acquainted with these service.;, and f am
satisfied that they will be highly gratified with the loyalty and sincerity which the representative
of H. Al. F. 1'i. has carried out the desire of the two Governments and thankfull for the ready
aid granted to their ships. = I have etc. = (signed) Chr.' Hotham. = Commodore and Commander
in Chief. = His Ex. P. A. da Cunha etc. etc. etc.
Traducfda.
Penelope. — S. Paulo de Loanda, 20 do Julho de 1$'FSS.
Senbor.=Sabendo quo V. Ex." deixara brevemente o Governo desta Colonia, on me honro
do pedir a V. Ex.' queira acceitar os meus agradecimentos pela cordeal cooperacio quo the aprouve
dar ern todos os assumptos concernentes fi suppressao do Trafico da Escravatura.
0 auxilio quo V. Ex.' tem invariavelmente prestado aos Cruzadores de Sua Magestade Britaunica reclama os rneus sinceros agradecimentos, pot isso que os recursos deste porto tem sido
inteiramente postos it sua disposic o, e tudo quo precisavam tern sido supprido quanto as circumstancias o tern permittido.
Sent men dever dar conhecimento ao Governo de Sua Magestade destes servicos, a estou
convencido de quo cite ha do ficar altamente lisongeado da lealdade e sinceridade corn que o Itopresentante de Sua Magestade Fidelissima tern satisfeito as desejos de ambos os Governos, a agradecido polo prompto auxilio prestado its seas Emharcacoes. =Tenho etc. (assi nado) Cha.' I-Iotham. = Commodoro e Commandante em Chefe. — A S. Ex." P. A. da Cunha etc. etc. etc.
I:st.ii conforme. Secretaria d'Estado dos Negocios Estrangeiros, em 20 de Janeiro do 1849.
Antonio Joaquim Games d'Olieeira.
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abaixo assignado, Enviado Extraordinario e Ministro Plenipotenciario de Sua Magestade
A RAINFIA de Portugal, havendo em tempo competente accusado a recepc-i;o da Circular da Reparticao dos Negocios Estrangeiros deste Imperio, em data do 4 do Outubro proximo passado,
acompanhada do Decreto Imperial N.° 536 do 1.° do mesmo mez e anno, Acerca de direitos dif
ferenciaes, corn declarac<► o pela sua parte de que to levar ao conhecimento do Governo de Sua
Augusta Soberana o conteudo daquella communicatao, acha-se hoje Ikabilitado pars responder-lhe
definitivamente, em virtude dos ordens quo acaba do receber do j;r mencionado Governo de Sua
Magestade A RAIN to Fidelissima. = Dirigindo-se pois o abaixo assignado ao III."'° e Ex. m° Sr.
Antonio Paulino Limpo do Abreu, do Conselho de Sua Magestade o Imperador do Brazil, scu Ministro e Secretario d'Estado dos Negocios Estrangeiros, tern a honra do declaray a S. Ex.'," em
Nome do Governo de Sua Augusta Soberana, cm referencia A j6 citada Circular de it de Outubro
do anno proximo findo, e Decreto que a acompanhou, que, estando em plena execuciro em Portugal as convenientes ordens para quo, pelo que respeita ao commercio directo, sejam recebidos
nos sews portos os Navios Brazileiros como os Nacionaes, Acerca do quaesquer direitos ou despezas
de porto pagaveis ao Estado on a particulares por servicos necessarios A navegasfio, born comp ,A
respeito de direitos do Alfandega, espera o abaixo assignado quo, dignando-se S. Ex.' o Sr. Ministro dos Negocios Estrangeiros accusar a reccpgi► o da presente Nota, baja do determinar quo
assim so proceda com os Navios Portuguezes nos portos deste Imperio, em conformidade com o
artigo 3.' do mencionado Decreto, e declaraçao acima consignada. = O abaixo assignado aproveita esta nova occasiZo para ofI'erecer a S. Ex. ° o Sr. Ministro dos Negocios Estrangeiros os protestos da sua alto estima e mui distincta consideracuo. = Rio do Janeiro, em 18 de Maio de 184.8.
= 1U. c Ex . m Sr. Antonio Paulino Limpo do Abreu, Ministro a Secretario d'Estado dos Negoc..ios Estrangeiros. = Jose de Vasconcellos a Sousa.

EstA conforme. LegacAo do Sua Magestade no Rio de Janeiro, aos 31 de Maio de 184.8. =-d'Otizeira Silva Bandeira de Mello.

.0oizo Gomes

Rio de Janeiro.= Ministerio dos Negocios Estrangeiros, em 19 de Maio do 184.8.
abaixo assignado. do Conselho do Sua Magestade o Imperador, Ministro e Secretario
d'Estado dos Negocios Estrangeiros, recebeu it Nota com data de hontem, quo the dirigiu o Sr.
Jose de Vasconcellos e Sousa, Enviado Extraordinario e Ministro Plenipotenciario do Sua Magestade A RAINIIA Fidelissima, declarando, em Nome do Governo do Sua Augusta Soberana, e. com
referencia A Circular desta Secretaria d'Estado de 4• de Outubro do anno passado, que acompanhou o l)ecreto do 1. 0 do dito mez, que estavam em plena execucao em Portugal as ordens expedidas para quo, polo quo respeita ao Commercio directo, fossem recebidos nos seus portos os
Navios Brazileiros comp as Nacionaes, ,Acerca do quaesquer direitos on despezas do porto pagaveis no Estado ou a particulares per scrvifos necessaries A navcgacao, bem Como a respeito do
direitos da Alfandega. = A vista da declara(.Ao supra referida que faz o Sr. Vasconcellos c Sousa,
tern a honra de participar-lhe o abaixo assignado, em resposta A sua precitad a Nota, e em Nome
do Governo Imperial, que do mesmu modo como os Nacionaes serAo tratados no Imperio as Navios Portuguezes, no que taco ao Commercio directo, e it respeito de quaesqucr direitos e despezas de porto pagaveis no Lstado on a particulares per services necessarios A naveracao, hem
como a respeito de direitos do Alfandel as, conforme o disposto no Decreto do L° de Outubro do
anno passado, quando se the de exccuç o.=0 abaizo assignado tern a honra outrosim de communicar ao Sr. Vasconcellos a Sousa quo, em virtude deste accbrdo, vai expedir hoje mesmo ordem A Repartigao da Marinha, para quc os Navios Portuguezes paguem, desde jh, alli pelos scus
passaportes o mesmo quo pagam as Nacionacs ; ficando deste modo a elles equiparados nessa parte.
= 0 abaixo assignado aproveita se desta opportunidade para reiterar no Sr. Vasconcellos e Sousa
as expressc;es de sus perfeita estirna a distineta considera^.Ao. = Antonio Paulino Limpo de Abreu.
EstA conforme. Legacttlo do Sua Magestade no Rio do Janeiro, aos 31 do Maio de 184.8. =
Joao Gomes d'Oliveira Silva Bandeira de Aiello.
EstA conforme. Secretaria d'Estado dos Negocios .Estrangeiros, em 20 do Janeiro de 1849.
= Antonio Joaquin Gomes d'Oliveira.
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