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PREÂMBULO 

Esta dissertação que versa as relações luso-americanas de 1776 a 
1822, só foi possível graças ao apoio de diversas pessoas e entidades. 

Começamos por deixar uma palavra de apreço aos responsáveis do 
Instituto Nacional de Estatística por nos ter sido permitida a consulta dos 
originais das Balanças do Comércio, à sua guarda, e nos terem facultado o 
estudo das séries microfilmadas na sua Delegação do Porto. 

Ao Dr. Armando Malheiro, do Arquivo Distr i tal de Braga, 
manifestamos a nossa gratidão pelas facilidades concedidas na consulta do 
Arquivo do conde da Barca, a inda em fase de inventariação, e pelas 
fotocópias que nos enviou. 

Assinalamos também o apoio dado pela Faculdade de Letras da 
Universidade do Porto, o qual se traduziu pela concessão de três anos de 
dispensa de serviço docente, e pelo Centro de História da Universidade do 
Porto. 

A nossa permanência nos Estados Unidos, no ano lectivo de 
1990 /1991 , como Visiting Scholar no Depar tamento de História da 
Universidade de Johns Hopkins, cujo campus se localiza na cidade de 
Baltimore, no estado do Maryland, e a investigação que aí desenvolvemos 
bem como a realizada nos arquivos e bibliotecas de Washington, DC e 
Filadélfia tornou-se realidade graças a duas bolsas de es tudo. Uma 
concedida pela Comissão Cultural Luso-Americana que adminis t ra o 
Programa Fulbright em Portugal e a out ra pela Fundação Calouste 
Gulbenkian. A estas duas instituições manifestamos a nossa gratidão, no 
caso da primeira em particular nas pessoas da Senhora D&. Margarida Reis e 
Sousa e da Senhora Dâ. Midith Galvão, que sempre nos esclareceram as 
dúvidas e nos ajudaram a preparar a estada em Baltimore. 

Manifestamos t ambém o nosso reconhecimento ao pessoal da 
Secretaria do Departamento de História da Universidade de Johns Hopkins, 
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nomeadamente a Mrs. Betty Whildin, que nos ajudou a ultrapassar todos os 
obstáculos burocráticos. 

Entre os amigos que fizemos nos Estados Unidos não podemos deixar 
de testemunhar a nossa gratidão ao Professor Doutor John J . McCusker, 
actualmente Professor na Universidade de Trinity em San Antonio, Texas, 
por todos os conselhos e informações, bem como à Professora Doutora Iêda 
Siqueira Wiarda, responsável pela Divisão Hispânica da Biblioteca do 
Congresso, pela s u a disponibilidade duran te a investigação que aí 
realizámos e, inclusivamente, por nos ter enviado fotocópias para Portugal. 
Ainda uma palavra de agradecimento ao Professor Doutor Louis Galambos 
por nos ter permitido frequentar o Seminário de História Económica 
Americana que dirigiu no ano lectivo de 1990/1991. 

A nossa estada em Baltimore não seria possível sem o amável convite 
do Professor Doutor A.J.R. Russell-Wood, ao tempo chairman do 
Departamento de História da Universidade de J o h n s Hopkins, sem a 
amizade e a disponibilidade do qual não teria sido possível levar a bom 
termo as tarefas a que nos tínhamos proposto realizar nos Estados Unidos. 

Muitas pessoas em Portugal foram responsáveis por termos 
conseguido concluir a empresa a que metemos ombros. Entre os portugueses 
e sob pena de omitirmos outros nomes igualmente importantes, queremos 
destacar os nossos colegas e amigos Dr3. Amélia Polónia, Professora Doutora 
Elvira Mea, Professor Doutor Gaspar Martins Pereira, Professor Doutor 
Geraldo José Amadeu Coelho Dias, Dr3. Helena Osswald, Professor Doutor 
Henrique David, Professora Doutora Inês Amorim, Dr. Luís Amaral, 
Professora Doutora Lúcia Rosas, Professora Doutora Maria Antonieta Cruz, 
Professora Doutora Maria da Conceição Meireles Pereira, Professora Doutora 
Maria de Fátima Nunes e Professora Doutora Teresa Pinto Coelho. A todos 
um bem hajam pelo incentivo e ânimo que nos incutiram. Queremos 
também expressar o nosso reconhecimento ao Professor Doutor João Carlos 
Garcia pela ajuda prestada na organização dos quadros estatísticos, na 
resolução dos problemas levantados pela cartografia histórica e, ainda, pela 
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concepção dos mapas , que aparecem in terca lados no texto, cuja 
responsabilidade gráfica é da autoria do Dr. Rui Pimenta. 

À DrK Adelaide Gil agradecemos ter organizado a bibliografia e ter 
formatado e paginado o texto, os quadros e os gráficos de forma a poderem 
ser facilmente fotocopiados. 

Queremos a inda aqui tes temunhar o nosso reconhecimento ao 
Doutor Fernando Almeida, às Dr^.s Isabel Tavares e Deolinda Moreira, bem 
como à Professora Doutora Jeanne Penvenne e aos Professores Doutores 
Norman Bennett e Peter Valletutti. 

Cabe aqui também uma referência particular ao Professor Doutor 
João Francisco Marques, que além de ter acompanhado de perto a génese e a 
feitura deste trabalho teve, ainda, a paciência de o 1er. Pelos seus conselhos 
e correcções, que valorizaram imenso a versão final, um Muito Obrigado. 
Aliás, a ideia que conduziu à sua realização começou a germinar, em nós, 
durante uma longa viagem que juntos empreendemos aos Estados Unidos, 
no Verão de 1987. 

Ao Professor Doutor Luís António de Oliveira Ramos, nosso 
orientador e amigo, constantemente disponível para redigir os vários 
pareceres necessários às diversas bolsas a que concorremos e para nos 
escutar, aconselhar e orientar, manifestámos o nosso mais profundo 
respeito e gratidão. 

Por último, uma palavra de agradecimento a Meus Pais por todo o 
apoio e compreensão manifestados no decurso da elaboração deste trabalho. 
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Introdução 

Sóltão-se os pendões livres 
Ao teu sizudo aceno, 

PhUósopho Franklin, que arrebataste 
Aos Céos o Raio, o Scéptro a Tyrannía; 

Eao teu aviso, emBoston 
O Lyrio ajudador tremóla, ovante. 

De honra e valor aunado, 
Washington, allí te ergues, 

E ao Congresso indeciso a fé abonas. 
Tu és sua muralha, e seu escudo; 

Qual, outrora no Lacto, 
O Fábio tardador, á qffUcta Roma. * 

In thee, sweet Clime! so healthful, genial, calm, 
The clouds dropfatness and the air is balm; 
Fair on thy coast th' enamour'd ocean smiles; 
And wafts thefragrance of the western Isles; 
For thee fair Suns, with double harvests, shine, 
Thine nature's gifts, profuser blessings thine: 
Thine the broad Tagus'.farmd by bards of old, 
For waves of amber, and for sands of gold; 
Flow, freighted Taguslflow to meet the Sea, 
Which refluent pours Brazilian wealth on thee; 
Thy portfor Trade, for Produceform'd thy SoU, 
Ask but a Pombal and the armoftoU 

To make thee great.2 

The great rule ofconductfor us, in regard to foreign 
nations, is in extending our commercial relations, fo 
have with them as little political connection as 
possible. So far as we have already formed 
engagements, let them be fulfilled with perfect good 

faith. —Here let us stop.3 

1 ELÍSIO, Filinto — Ode à Liberdade, dedicada ao RI. e Exc. Senhor Marquez de Bombelles, 
embaixador de S. M. Christlanissima em Portugal, in «Obras de Filinto Elysio. Nova Edição», tomo 
IV, Lisboa, Typographia Rolandiana, 1837, p. 279. 

2 Carta do ministro residente coronel David Humphreys para Mrs. Greene, datada de Lisboa, 20 de 
Junho de 1792, transcrita por HUMPHREYS, Frank Landon —Life and Times of David 
Humphreys, Soldier — Statesman — Poet. "Belov'd of Washington", vol. 2, Nova Iorque e Londres, 
G.P. Putnam's Sons/The Knickerbocker Press, 1917, p. 150. 

3 George Washington — Farewell Address, 17 de Setembro de 1796, in BEMIS, Samuel Flagg — A 
Diplomatic History of the United States, 4a . ed, Nova Iorque, Holt, Rinehart and Winston, 1960, 
p .109. 
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Os Estados Unidos da América são, nos finals do século XX, a única 
superpotência mundial , título que, até 1991, compart i lharam com a 
desaparecida União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Portugal, uma vez 
fechado o ciclo colonial e confinado às suas fronteiras de finais da Idade 
Média, é um pequeno país do ocidente da Europa, membro da União 
Europeia, organismo onde tenta fazer ouvir a sua voz, ao mesmo tempo que 
procura não esquecer as suas ligações com a África, o Oriente e o Brasil. 

Dois séculos a t rás , porém, a situação era diferente. Os Estados 
Unidos t inham acabado de cortar as suas amarras com a Grã-Bretanha, 
sendo a Revolução Americana a primeira rebelião colonial dos tempos 
modernos a sair vitoriosa4, marcando o início de uma grande revolução que 
perturbou todo o Ocidente entre 1770 e 18505 . Depois do t ra tado de 
Versalhes de 1783, pelo qual a Grã-Bretanha reconhecia a independência da 
jovem república, o seu território era limitado a leste pelo oceano atlântico, a 
oeste pelo rio Mississipi, a norte pelos grandes lagos e pelo rio S. Lourenço e 
a sul pelas Floridas6. Os Estados Unidos, apesar de apresentarem um certo 
desenvolvimento a vários níveis, não eram de forma alguma uma grande 
potência política ou militar, até porque a maior parte do país estava 
desabitado ou ocupado por populações ameríndias. 

Portugal, por seu turno, era ainda nesta al tura a cabeça de um 
império, de que o Brasil constituía a mais importante e rica parcela. Daí 
que, em termos comerciais e políticos, pese a diferente conjuntura 
internacional e os interesses geo-estratégicos da altura, as relações entre os 
dois países tivessem certamente uma importância diferente da dos nossos 
dias. 

1. Objecto 

Nos finais do século XVIII, os Estados Unidos e Portugal eram 
potências atlânticas, de modo que os seus interesses comuns se centravam 

4 KELLEY, Robert — The shaping of the American past, 2*. ed., Englewood Cliffs, New Jersev 
Prentice-Hall, Inc., 1978. 

5 GODECHOT, Jacques —Les Révolutions (1770-1799), 3a. ed.. Paris, Presses Universitaires de 
France, 1970 (col. Nouvelle Clio, 36), p. 5. 

6 KELLEY, Robert, ob. cit., p. 99. 
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neste oceano. As duas nações t inham extensas fachadas litorais, o que 
segundo Pierre Renouvin acarretava vantagens do ponto de vista comercial. 
De facto, a via marítima era fácil, segura e barata para o transporte de 
mercadorias, além de que dava uma maior segurança nas relações externas, 
pois facilitava a fuga em caso de guerra7. O que, aliás, vai suceder com a 
partida da família real e da corte portuguesas para o Brasil, em 1807, onde a 
coberto da protecção da armada inglesa a soberania portuguesa permanecerá 
intacta. De acordo ainda, com o autor citado, o desenvolvimento costeiro, 
desde que a população tivesse aquilo que denomina de «vocação marítima», 
foi, muitas vezes, um factor de poder para o estado8 . Esta afirmação é válida 
tanto para portugueses como para norte-americanos, facto amplamente 
ilustrado pela história dos dois países. 

Do espaço português faziam também parte territórios importantes 
para os interesses comerciais americanos. De facto, os arquipélagos da 
Madeira, dos Açores e de Cabo Verde tinham um grande alcance estratégico e 
económico9. Além de servirem de pontos de apoio à navegação estadunidense 
eram, ainda, mercados para os produtos dos Estados Unidos, dadas as 
crónicas carências em bens alimentares de que sofriam. Por outro lado, 
apesar de Lisboa não controlar o estreito e Gibraltar, mant inha nessa 
região, uma esquadra que protegia os navios americanos das depredações 
dos corsários berberescos. 

Pierre Renouvin também evidencia o facto de que, quando dois 
estados se si tuam na mesma zona climática, o de maior superfície tem 
frequentemente recursos agrícolas superiores10. Dada a sua extensão e a 
circunstância do seu território se estender por zonas temperadas e tropicais, 
os Estados Unidos produziam uma enorme quantidade e diversidade de 
artigos. Mesmo assim o vinho e o sal eram produtos portugueses que deveras 
os interessavam. 

7 RENOUVIN, Pierre; DUROSELLE, Jean-Baptiste — Introduction à l'histoire des Relations 
Internationales, 4 a . ed., Paris, Armand Colin, 1991, p. 15. 

8 Idem, Ibidem, p. 16. 

9 Id., ibid., p. 20-21. 

1 0 Id., ibid., p. 23. 
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O comércio é, no entanto, um assunto sempre presente no espírito 
dos representantes americanos e portugueses, conforme se pode constatar 
através da correspondência dos ministros e cônsules dos dois países. De 
resto, apesar deste escambo ser levado a cabo por particulares ou firmas que 
se esforçam por aumentar as vendas, os estados desempenham um papel nas 
relações comerciais, através de medidas alfandegárias ou monetárias, em 
virtude de fixarem os quadros das trocas, um dos meios de que dispõem para 
dirigirem a vida económica1 1 . Portugal, tal como todas as potências 
europeias, nos finais do século XVIII e inícios do século XIX, praticava o 
chamado exclusivo colonial, proibindo a criação de indús t r i a s de 
transformação nas colónias, reservando para a metrópole o monopólio das 
relações comerciais e dos t ransportes 1 2 . Por outro lado, tanto o governo 
português como o americano t inham interesse em incrementar as trocas 
comerciais, tendo em atenção a forma por que se deviam processar, dadas as 
relações preferenciais mant idas , neste campo, entre Portugal e a Grã-
Bretanha. Um dos meios de criar um mercado para o escoamento dos 
produtos estadunidenses seria através da ass inatura de um t ra tado de 
navegação e comércio com Portugal, a exemplo daquilo que os Estados 
Unidos tinham firmado com outros países. 

A outra questão que se coloca é a de se saber quais as razões que 
levaram à troca de representantes diplomáticos, a nível de ministros 
residentes, poucos anos após o reconhecimento da independência dos 
Estados Unidos por parte da s u a antiga metrópole. Nesta al tura, as 
autoridades estadunidenses, que queriam gastar o mínimo possível com as 
suas representações no estrangeiro e mesmo em Espanha, país com colónias 
vizinhas do seu território, mantinham apenas um encarregado de negócios. 

A atitude americana, em relação às nações estrangeiras era de um 
certo isolacionismo, posição que aparecerá expressa no famoso discurso de 
despedida de George Washington, publicado em 1796. Dizia-se nele que a 
conduta americana no campo das relações externas se devia pautar por um 
aumento das trocas comerciais e pela menor ligação política possível. 

1 l Id., ibid., p . 6 7 . 

1 2 Id., Ibid., p . 6 9 . 
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Segundo este estadista, os interesses da Europa eram diversos dos dos 
Estados Unidos, daí que as potências europeias se vissem envolvidas em 
controvérsias cujas causas eram alheias aos americanos, pelo que seria 
imprudente envolverem-se nas vicissitudes da política do velho continente13 . 
De facto, o desejo que o seu país se mantivesse afastado dos assuntos 
europeus vai ser, desde a independência, uma constante do pensamento de 
vários homens públicos americanos. 

J á Thomas Paine escrevera que o sistema dos Estados Unidos era o 
comércio, o qual, se fosse bem cuidado, lhes garantiria a paz e a amizade de 
toda a Europa. Deste modo, não via nenhuma vantagem n u m a ligação à 
Grã-Bretanha, dado que qualquer submissão ou dependência em relação a 
esta potência envolveria o continente americano nas guerras e disputas 
europeias. John Adams achava que o seu país não devia assinar nenhum 
tratado de aliança com qualquer país da Europa. Os únicos convénios, cuja 
existência admitia, eram os relacionados com o comércio, achando que o 
seu país se devia manter afastado tanto quanto possível, das guerras e das 

políticas da Europa1 4 . 
Thomas Jefferson, por seu lado, preconizava um s i s t ema 

independente, recusando o primado da política externa sobre a política 
interna, ou seja como nos diz Marc Belissa a autonomia da primeira em 
relação à segunda1 5 . E, em 1785, terá chegado ao extremo de desejar que os 
Estados Unidos não mantivessem qualquer contacto comercial ou de 
navegação com a Europa. Deveriam relacionar-se com o velho continente da 
mesma maneira que com a China, evitando-se, assim, guerras, além de que, 
desta forma, todos os seus cidadãos se poderiam dedicar à agricultura. 

De qualquer modo, em 1789 já se t inha desenvolvido uma tradição, 
embora ainda insuficientemente consistente, de não envolvimento da 

1 3 BEMIS, Samuel Flagg — A diplomatic History of the United States, 4a. eda., Nova Iorque, Holt, 
Rinehart and Winston, 1960, p. 109. 

1 4 PERKINS, Dexter—A History oj the Monroe Doctrine, Boston, Little, Brown and Company, 1963. 
p. 5-6, 11. 

1 5 BOURDON, Léon —José Corrêa da Serra Ambassadeur du Royaume-Uni de Portugal et Brésil à 
Washington 1816-1820, Paris, Fundação Calouste Gulbenkian /Centro Cultural Português, 
1975 p 164- BELISSA, Marc — La diplomatie Américaine et les principes du droit des gens 
(1774-1787). «Revue d'Histoire Diplomatique», Paris, 111 (1) 1997, p. 5; PERKINS, Dexter, ob. 
cit., p. 22. 
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América em relação à política europeia. Por seu turno, na opinião de John 
Quincy Adams os sistemas europeu e americano deviam ser mantidos 
separados e distintos, um do outro, tanto quanto possível. Na realidade, 
todo este pensamento e acção política irão desembocar, em 1823, na célebre 

doutrina Monroe16. 
Portugal, ao contrário da Espanha e do Reino Unido, não possuia 

territórios confinantes com o dos Estados Unidos, pelo que não existiam 
interesses territoriais divergentes entre os dois países. Aliás, só uma análise 
detalhada da correspondência diplomática e consular será capaz de 
esclarecer quais as preocupações dos governos e diplomatas de ambas as 

nações. 
No âmbito do estudo das relações internacionais, temos de ter em 

conta a diversidade das personalidades dos responsáveis políticos, facto para 
o qual Jean-Baptiste Duroselle chama a atenção. Estes, pertencentes à 
comunidade de onde emanam aquilo que o autor denomina de "forças 
profundas", forças de carácter económico e ideológico, sofrem o efeito de 
pressões múltiplas. O inverso é também válido, pois as acções dos homens 
públicos estão constantemente a influenciar as "forças profundas", embora 
seja difícil determinar em que medida estas acções são eficazes e duráveis1 7 . 
Daí, a importância de conhecermos alguns dados biográficos tanto dos 
ministros e cônsules americanos como dos portugueses. De facto, para 
Duroselle não é indiferente o conhecimento das classes, dos grupos e das 
regiões geográficas onde os diplomatas eram recrutados1 8 . O referido autor 
inclui os diplomatas entre os agentes das relações internacionais, os quais 
define como sendo todos aqueles que se ocupam activamente do estrangeiro. 
Assim, nes ta categoria também se incluiriam os chefes militares, os 
financeiros, os homens de negócios, os propagandistas e os informadores, 
excluindo-se os teóricos, os historiadores, os jur is tas internacionalistas, 

1 6 PERKINS, Dexter, ob. cit., p. 11-12, 24. 

1 7 Jean-Baptiste Duroselle distingue quatro tipos de pressão: directa, indirecta, ambiente e social. 
RENOUVIN, Pierre; DUROSELLE, Jean-Baptiste — Introduction à l'histoire des Relations 
Internationales, p. 284, 355, 409. 

1 8 Id., Ibid., p. 374. 
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bem como os diversos investigadores, pois estes especulam sobre o 
estrangeiro19. 

Tendo em conta o que acabámos de escrever propusemo-nos tratar as 
relações luso-americanas, a nível comercial e diplomático. Relações que, no 
decurso do período em estudo, decorreram quase sempre de forma pacífica, 
pelo que se podem classificar de simétricas, segundo a tipologia usada por 
Jean-Baptiste Duroselle. Para este historiador, as relações entre unidades 
políticas, quando decorrem em condições de paz e de calma desenvolvem-se 
numa certa simetria, que tem tendência a consolidar-se20. 

2. Balizas cronológicas 

Balizado por duas datas significativas, a declaração da independência 
dos Estados Unidos e a independência do Brasil, o período que decidimos 
estudar , é rico em acontecimentos, políticos, sociais e económicos. 
Enquanto os patriotas americanos p u n h a m em prát ica as ideias dos 
filósofos das luzes2 1 , Portugal vivia os últimos anos do consulado do 
marquês de Pombal, entrando o absolutismo português em declínio, após a 
sua morte. 

A rebelião das treze colónias inglesas da América do Norte suscitou 
interesse no país, tendo o poeta portuense Filinto Elísio dedicado alguns 
poemas à causa americana e a Gazeta de Lisboa, de 18 de Agosto de 1778 
classificava "a divisão entre a Inglaterra e as suas colónias" como "a 
revolução mais memorável que tem havido no nosso globo"22. Assim, e como 
não podia deixar de ser, a análise das relações luso-americanas começa com 
a emancipação das treze colónias inglesas, embora seja de assinalar, antes 
de 1776, a existência de um intercâmbio comercial importante entre este 
vasto território e Portugal. 

1 9 DUROSELLE, Jean-Baptiste — Tout empire périra. Théorie des relations internationales, 2 a . ed., 
Paris, Armand Colin, 1992, p. 79-80. 

2 0 Id., ibid., p. 195. 

2 1 GODECHOT, Jacques, ob, cit., p. 107. 

2 2 RAMOS, Luís A. de Oliveira — Repercussões em Portugal da independência dos Estados Unidos, 
in «Da Ilustração ao Liberalismo. Temas Históricos», Porto, Lello & Irmão Editores, 1979, p. 75-
76. 
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O ano de 1822 é Importante para Portugal, pois nessa data o Brasil, 
defraudando as expectativas dos revoltosos de 1820, corta difinitivamente os 
seus laços políticos com a metrópole. A separação da rica colónia brasileira, 
elevada à categoria de reino em 1815, provocou um t r a u m a entre os 
portugueses, os quais ass im se viam amputados de u m território que 
consideravam como seu. Além disso, este acontecimento causou mudanças 
significativas a nível comercial. Não nos podemos esquecer que as outras 
parcelas do espaço português tinham pouca relevância, o esplendor da índia 
pertencia ao passado e a África só depois de meados do século XIX ganharia 
protagonismo. 

Os acontecimentos do último quartel do século XVIII e das primeiras 
décadas do século XIX moldaram de tal modo o ocidente , que a 
historiografia tradicional não hesitou em colocar o início de uma nova era, a 
Contemporânea, nos finais da centúria de setecentos. Portugal não escapou 
à regra e contra a sua vontade viu-se envolvido nos conflitos europeus, 
acabando por ser um mero peão nas mãos dos principais contendores; a 
Inglaterra, com quem mant inha relações privilegiadas desde os tempos 
medievais, e a França de quem admirava a cultura e a língua. A intervenção 
napoleónica levou a sede do governo para o Brasil, o que teve como 
consequência a aber tura dos seus portos ao comércio internacional , 
permitindo aos norte-americanos acesso directo a este mercado. O mal-estar 
causado pela prolongada permanência da corte no Rio de Janei ro , a 
influência inglesa e a péss ima s i tuação económica e financeira vão 
desembocar na primeira revolução liberal portuguesa. 

Enquanto isto, os norte-americanos, que tinham vencido a guerra da 
independência e verificado o carácter inoperante da Confederação, dotam-se 
em 1787 de uma Constituição, que se encontra ainda hoje em vigor. No 
decurso do período estudado, novos estados são admitidos na união e, em 
1803, a Luisiana é comprada à França. Apesar de se tentarem manter fora 
dos conflitos europeus, os Estados Unidos, em 1812, envolvem-se em guerra 
com a sua antiga metrópole, a qual terminará, em 1815, por uma vitória 
americana. E, se em 1818 o general Jackson invade a Florida, o tratado pelo 
qual a Espanha cedia este território aos Estados Unidos só, em 1820, será 
ratificado pelo rei Fernando VII. Esta referência esclarece a importância do 
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período escolhido e a necessidade de um estudo aprofundado das relações 
bilaterais luso-americanas, antes da formulação da doutrina Monroe, e de 
que modo elas reflectiram as circunstâncias da época. 

3. Historiografia de um tema 

Através de um trabalho de José Calvet de Magalhães intitulado 
Portugal and the independence of the United States23, primeira versão dos 
quatro capítulos iniciais da obra História das relações diplomáticas entre 
Portugal e os Estados Unidos da América (1776-1911), de que falaremos mais 
à frente, tomámos conhecimento da existência de um estudo da autoria de 
Raul d'Eça, fellow oj the graduate council da Universidade de George 
Washington, com o título The diplomatic relations of the United States and 
Portugal 1776-1807, datado de 19342 4 . Encontrámos um exemplar deste 
trabalho na Biblioteca do Ministério dos Negócios Estrangeiros, cujos 
serviços nos facultaram a reprodução, e que, tal como o embaixador Calvet 
de Magalhães, cremos nunca ter sido publicado. Raul d'Eça analisa alguns 
aspectos das relações entre os dois países, desde a declaração da 
independência dos Estados Unidos até à partida da corte para o Brasil, com 
base em bibliografia e documentos americanos manuscritos e impressos. Em 
nossa opinião é um dos primeiros estudos a versar as relações luso-
americanas antes da intervenção francesa em Portugal em 1807. 

Em 1976, por ocasião do bicentenário da Revolução Americana foram 
reunidos num mesmo volume, intitulado Studies in Honor of the Bicentennial 
of American Independence, três estudos acerca das relações luso-americanas, 
publicado sob os auspícios da Comissão Educacional Luso-Americana e da 
Fundação Calouste Gulbenkian. O primeiro, da autoria de Henry Hunt 
Keith, tendo por título Independent America through Luso-Brazilian Eyes: The 
«Gazeta de Lisboa» (1778-1779) and the «Correio Braziliense» (1808-1822) of 
London, dá-nos uma ideia da visão que a imprensa luso-brasileira veiculava 

2 3 MAGALHÃES, José Calvet de — Portugal and the Independence of the United States, Lisboa, 
Ministério dos Negócios Estrangeiros, 1983. 

2 4 EÇA, Raul de — The diplomatic relations of the United States and Portugal 1776-1807, 
Washington, 1935, policopiado. Este trabalho está datado de Maio de 1934, mas deve ter sido 
apresentado em 1935, a data que aparece na página de rosto. 
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sobre os Estados Unidos, pouco depois da sua independência e durante a 
estada da corte portuguesa no Rio de Janeiro. O segundo, Introductory notes 
to balance sheets for trade between Portugal and the United States, 1783-1831, 
da responsabi l idade de José Luís Sul Mendes, con tém a lgumas 
considerações acerca das Balanças do Comércio e reproduz algumas 
afirmações do Contador-Geral acerca do comércio com a América do Norte, 
publicando ainda vários quadros com os dados das importações e 
exportações portuguesas de e para os Estados Unidos. Nestas tabelas, 
porém, não está expressa a totalidade dos dados constantes das Balanças do 
Comércio, pelo que não dispensam a consulta dos originais. O terceiro e 
último estudo, de Maria José Lagos Trindade, Portuguese emigrationfrom the 
Azores to the United States during the nineteenth century. A contribution to its 
study, é para o nosso trabalho o menos interessante, pois, além de versar 
uma problemática um pouco à margem, trata deste assunto num período 
posterior ao por nós estudado2 5 . 

Mencione-se também o trabalho de Luís A. de Oliveira Ramos 
intitulado Repercussões em Portugal da independência dos Estados Unidos, 
que inspirou o presente estudo. Mostra-se nele como a emancipação da 
América inglesa foi sentida em Portugal e o entusiasmo com que a imprensa 
da época saudou o evento. A posição oficial po r tuguesa face aos 
"insurgentes" americanos e a importância dos primeiros representantes da 
jovem república, em Lisboa, para a expansão das ideias novas, durante o 
período da Revolução Francesa, são outros dos pontos tratados2 6 . 

Em 1988, Maria Leonor Machado de Sousa deu à estampa uma obra 
sobre a diplomacia luso-americana em torno da figura de Francisco Solano 
Constâncio, int i tulada Um ano de diplomacia luso-americana. Francisco 
Solano Constâncio (1822-1823)27. Na primeira parte deste livro, que, em 
termos cronológicos, se s i tua no fim da época que analisamos, além de 

2 5 KEITH, Henry Hunt; TRINDADE, Maria José Lagos; MENDES, José Luís Sul — Studies In Honor of 
the Bicentennial of American Independence, Lisboa, Comissão Educacional Luso-
Americana/Fundação Calouste Gulbenkian, 1976. 

2 6 RAMOS, Luís A. de Oliveira, ob. cit., p. 55-88. 

2 ' SOUSA, Maria Leonor Machado de — Um ano de diplomacia luso-americana. Francisco Solano 
Constâncio (1822-1823), Lisboa, Imprensa Nacional-Casa da Moeda, [1988]. 
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serem apresentados alguns dados biográficos de Constâncio, estudam-se as 
relações diplomáticas entre os dois países, durante a estada deste diplomata 
na América, como encarregado de negócios, embora sem explorar 
exaustivamente a documentação publicada. De facto, na segunda parte, a 
obra transcreve, ao longo de 360 páginas, correspondência trocada entre 
Francisco Solano Constâncio e o ministro Silvestre Pinheiro Ferreira, bem 
como outras missivas relativas aos temas tratados na primeira parte. 

Não podemos, ainda, deixar sem uma referência a recente dissertação 
de Maria Ioannis Benis Baganha, Portuguese Emigration to the United States, 
1820-1930. Apesar de tratar de uma matéria secundária para o nosso estudo, 
e apenas começar em 1820, mostra-nos que a grande corrente de emigração 
portuguesa, para a América do Norte, se si tua apenas a partir do último 
quartel do século XIX, mas com maior incidência depois do início do século 
XX28. Recorde-se, con tudo , que desde sempre houve por tugueses 
estabelecidos no espaço que corresponde ao actual território dos Estados 
Unidos, conforme está patente na documentação e bibliografia consultada. 

Dentre os t rabalhos mais importantes acerca do tema que nos 
propomos tratar sobressaiem os do embaixador José Calvet de Magalhães, o 
mais significativo dos quais é, sem dúvida, a j á referida História das relações 
diplomáticas entre Portugal e os Estados Unidos da América (1776-1911), 
publicada em 1991. Apesar da grande quantidade de documentação utilizada 
e da pesquisa feita em arquivos portugueses e americanos, o autor não 
analisa a correspondência consular, nem faz um estudo exaustivo do 
comércio entre os dois países, limitando-se, neste campo, a usar dados 
compilados e difundidos por outros. Dada a enorme extensão do período 
tratado, Calvet de Magalhães ocupa-se apenas dos aspectos que, na óptica 
do diplomata, considera mais significativos no âmbito das relações entre os 
dois países29 . 

Muito recentemente foi publicado no volume 5, da Portuguese Studies 
Review um artigo de James Piecuch intitulado A war averted: Luso-American 

2 8 BAGANHA, Maria Ioannis Bennis — Portuguese emigration to the United States, 1820-1930, 
Nova Iorque e Londres, Garland Publishing, Inc., 1990. 

2 9 MAGALHÃES, José Calvet de — História das Relações Diplomáticas entre Portugal e os Estados 
Unidos da América, Mem Martins, Publicações Europa-América, [1991]. 
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Relations in the Revolutionary Era, 1775-1786. O autor, baseando-se em fontes 
impressas, trata das atitudes de Portugal para com a Revolução Americana e 
como, devido ao incitamento da França, esteve para eclodir uma guerra 
entre os dois países. De acordo com James Piecuch, este conflito que se teria 
revelado desastroso para ambas as nações não teve lugar e as relações luso-
americanas conhecerem mesmo uma melhoria. Não foi, porém, possível a 
assinatura de um tratado de comércio30. 

A estada do abade José Correia da Serra nos Estados Unidos, 
primeiro como simples part icular e a partir de 1816 como ministro 
plenipotenciário, foi objecto de um es tudo de Richard Beale Davis, 
intitulado The Abbé Corrêa in America, 1812-1820. The contributions of the 
diplomat and natural philosopher to the foundations of our national life, 
publicado nas Transactions da American Philosophical Society, em 1955, onde 
se descreve sobretudo a vida do botânico português em terras da América do 
Norte, consagrando poucas páginas à sua actividade como diplomata. De 
qualquer modo, este trabalho tem o mérito de publicar várias cartas escritas 
ou dirigidas ao abade, bem como outra correspondência a ele relativa31. 

Especial atenção merece o excelente livro do Professor Léon Bourdon, 
José Corrêa da Serra ambassadeur du Royaume-Uni de Portugal et Brésil à 
Washington 1816-1820, dado à estampa em 1975. Trata-se de uma obra 
detalhada sobre a actuação do abade Correia da Serra, durante os anos em 
que exerceu funções de ministro plenipotenciário j un to do executivo 
estadunidense. Aí se analisam as relações luso-americanas nos quatro anos 
que precederam a primeira Revolução Liberal Portuguesa. Além disto, ao 
longo de mais de 400 páginas, o autor publica a correspondência do abade 
Correia da Serra, bem como outros documentos pert inentes ao tema, 
guardados em diversas instituições europeias e norte-americanas32 . 

PIECUCH, James — A war averted: Luso-American relations in the Revolutionary Era, 1775-
1776. «Portuguese Studies Revies». Durham, New Hampshire, 5 (2), Outono-Inverno, 1996-
1997, p. 22-36. 

DAVIS, Richard Beale — The Abbé Corrêa in America, 1812-1820. The contributions of the 
diplomat and natural philosopher to the foundations of our national life. «Transactions of the 
American Philosophical Society*, Philadelphia, 45 parte 2, Maio 1955. 

BOURDON, Léon —José Corrêa da Serra Ambassadeur du Royaume-Uni de Portugal et Brésil à 
Washington, 1816-1820, Paris, Fundação Calouste Gulbenkian/Centro Cultural Português, 
1975. 
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Em 1917 apareceu um trabalho em dois volumes acerca da vida e 
época de David Humphreys, primeiro representante diplomático dos Estados 
Unidos em Portugal, com a categoria de ministro residente, da autoria de 
Frank Landon Humphreys. É uma obra valiosa, pois, além de fazer o 
historial pormenorizado da vida de David Humphreys, permite-nos o 
conhecimento de muitas das personalidades com quem contactou. Além 
disto, transcreve uma parte da correspondência de Humphreys, mas não a 
reproduz na totalidade, pelo que um estudo da sua actividade diplomática 
torna indispensável a consulta da documentação guardada no núcleo do 
Departamento de Estado dos National Archives and Records Administration, 
relativa a Portugal. De qualquer modo, os capítulos referentes a sua estada 
na Península Ibérica e as negociações em que esteve envolvido com as 
Regências do Norte de África ajudam o nosso estudo, pois alguns dos 
documentos reproduzidos andam dispersos em publicações várias3 3 . 

Refira-se, por último, a existência de muitos trabalhos acerca das 
relações diplomáticas entre os Estados Unidos e o Brasil, que incluem o 
período em que o governo português esteve sediado no Rio de Janeiro. Entre 
eles, destacamos o volume 1 da obra de Joseph Agan, The Diplomatic 
Relations of the United States and Brazil, publicado em 1926 e o estudo de 
Lawrence F. Hill, também intitulado Diplomatic Relations between the United 
States and Brazil, datado de 19323 4 . 

4. Fontes e Métodos 

Depois desta breve alusão aos estudos directamente relacionados 
com o tema da nossa dissertação cabe aqui uma menção às fontes que 
iremos utilizar no nosso trabalho. Para o efeito, recolhemos materiais 
inéditos, tanto em bibliotecas como em arquivos portugueses e americanos. 
Tratando-se de um estudo de relações bilaterais, achámos importante 

3 3 HUMPHREYS, Frank Landon — Life and Times of David Humphreys. Soldier — Statesman — 
Poet. "Belov'd oj Washington", 2 vols.. Nova Iorque e Londres, G.P. Putnam's Sons/The 
Knickerbocker Press, 1917 

3 4 AGAN, Joseph — The Diplomatic Relations of the United States and Brazil. Vol. I. The Portuguese 
Court at Rio de Janeiro, Paris, Jouve & Cie. Editeurs, 1926; HILL, Lawrence F. — Diplomatie 
Relations between the United States and Brazil, Durham, N.C., Duke University Press, 1932. 
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analisar documentação de ambos os lados, de forma a tentar apreender 
tanto quanto possível a "realidade". 

Começámos a nossa investigação pelo Arquivo Nacional da Torre do 
Tombo, onde, no núcleo do Ministério dos Negócios Est rangeiros , 
consul támos a correspondência recebida da Legação por tuguesa em 
Washington, de 1777 a 1833, e dos consulados portugueses nos Estados 
Unidos, entre 1788 e 1832. De toda a documentação estudada neste arquivo, 
esta foi a mais importante, pois através dela tomámos conhecimento do teor 
das preocupações dos representantes de Lisboa. Compulsámos, ainda, os 
despachos que os Secretários de Estado dos Negócios Estrangeiros e da 
Guerra e D. Miguel Pereira Forjaz, membro da Jun t a de Regência, enviaram 
para os representantes portugueses nos Estados Unidos (1805-1822). No 
entanto, o tipo de informações neles contidos não é tão interessante quanto 
o dos ofícios recebidos. Aliás, em alguns casos os despachos limitavam-se a 
acusar a recepção da correspondência que os diplomatas expediam. 

No núcleo do Ministério dos Negócios Estrangeiros, consultámos, 
ainda, os arquivos da Legação de Portugal em Paris, onde encontrámos os 
ofícios secretos enviados pelos diplomatas portugueses ao Marquês de 
Pombal, entre 1767 e 1777, que nos trouxeram alguma luz sobre a atitude 
do minis t ro face à independênc ia dos Es tados Unidos . Ent re a 
correspondência recebida dessa Legação, de 1795 a 1797, analisámos os 
ofícios enviados pelo agente consular português, em Paris, José António dos 
Santos Branco e por António de Araújo de Azevedo, futuro conde da Barca, 
para Lisboa, que descreviam as actividades do cônsul Edward Church, 
contrárias aos interesses portugueses. Por outro lado, nas caixas onde estão 
guardados documentos e correspondência diversa da Legação em 
Washington, detectámos, alguns ofícios e notas, se bem que poucos, com 
interesse para o tema. Acerca da correspondência expedida pela Legação e 
consulados dos Estados Unidos em Portugal para a Secretaria de Estado dos 
Negócios Estrangeiros e da Guerra, verificámos que algumas das notas 
aparecem reproduzidas junto com os despachos enviados ao Secretário de 
Estado pelos representantes americanos. Aí deparámos com diversas 
missivas que se revelaram impor tan tes pa ra o conhec imento do 
relacionamento dos diplomatas americanos com o governo português. 
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No núcleo da Jun ta do Comércio compulsámos os livros das Balanças 
do Comércio aí existentes. Tivemos, contudo, de completar a série com os 
livros guardados no Inst i tuto Nacional de Estatíst ica, no núcleo da 
Superintendência Geral dos Contrabandos , do Arquivo Histórico do 
Ministério das Obras Públicas (actual Ministério do Equipamento Social), 
na Biblioteca Nacional de Lisboa e na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. 
Nesta última instituição encontram-se os únicos exemplares conhecidos das 
Balanças de 1787 e 1798, cujos microfilmes nos foram gentilmente enviados 
do Brasil, o que nos permitiu completar a série. 

Realizámos também investigação no Arquivo Distrital de Braga, à 
guarda do qual se encontra o Arquivo do conde da Barca, graças à 
amabilidade do Dr. Armando Malheiro. Neste fundo encontrámos vários 
documentos pertinentes ao tema em estudo, entre os quais um ofício do 
encarregado de negócios e cônsul geral José Rademaker para António de 
Araújo de Azevedo, então secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e 
da Guerra, que falta no núcleo existente no Arquivo Nacional da Torre do 
Tombo. Foram também documentos consultados nesta colecção, as cartas 
particulares do abade José Correia da Serra e as minutas ou rascunhos dos 
ofícios de António de Araújo de Azevedo, na sua qualidade de ministro 
plenipotenciário em Paris, bem como um relatório acerca do comércio luso-
americano, respeitante aos finais do século XVIII. 

Nos Estados Unidos, onde a convite do Professor A. J . R. Russell-
Wood estanciámos como Visiting Scholar na Universidade de Johns Hopkins, 
em Baltimore, durante o ano lectivo de 1990/1991, tivemos oportunidade de 
trabalhar em diversos arquivos e bibliotecas norte-americanas. Em primeiro 
lugar, utilizámos os fundos dos National Archives and Records Administration, 
situados em Washington, DC. Deste arquivo consultámos, no núcleo do 
Departamento de Estado, a s colecções que contêm os despachos dos 
ministros americanos em Lisboa (1790-1801), Rio de Janeiro (1809-1821) e 
Madrid (1796-1797), bem como os despachos dos cônsules em Lisboa (1791-
1831), Porto, Funchal (1793-1831), Faial (1795-1831), Santiago, em Cabo 
Verde (1818-1831), e Cádis. Recolhemos também dados contidos nas 
instruções diplomáticas relativas a Portugal e nas notas da Legação 
Portuguesa enviadas ao Departamento de Estado. Por seu lado, as listas dos 
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cônsules americanos em território português também se revelaram uma 
fonte de informação valiosa. O estudo desta documentação dará, sem 
dúvida, uma imagem da actividade dos representantes americanos em 
Portugal e das suas principais preocupações. 

A nossa estada nos Estados Unidos permitiu-nos ainda a realização 
de investigações em diversos outros arquivos e bibliotecas. Assim, pudemos 
ter acesso ao departamento de manuscritos da Biblioteca do Congresso, à 
Maryland Historical Society e à Historical Society of Pennsylvania. Apesar de 
em qualquer destas instituições termos realizado u m a ampla recolha de 
fontes relativas a Portugal, dada a especificidade do tema tratado e do tempo 
de que dispúnhamos explorámos apenas uma parte do material reunido. 
Desta forma, só os Papers of William Loughton Smith (1792-1801), da 
Biblioteca do Congresso, os Robert Ferguson business letters (1768) da 
Maryland Historical Society e os Sarah A. Smith Papers (1766-1771), os 
Edward Wanton Smith Papers (1783-1809), bem como a Americana 
miscelaneous (1739) d a Historical Society of Pennsylvania foram por nós 
analisados. 

No entanto, os excelentes serviços de reprodução, da maioria dos 
arquivos americanos, permitiram-nos o acesso a muita outra documentação, 
de cuja existência tomámos conhecimento através dos National Union Catalog 
of Manuscript Collections. Encontram-se neste caso, os Arnold Henry Dohrman 
Papers (1777-1819) pertencentes ao Illinois Historical Survey, colecção que 
reputamos de muito interesse para o estudo do início das relações luso-
americanas. Pelas razões a t rás aduzidas não pudemos utilizar todos os 
materiais recolhidos em diversos arquivos, os quais reservamos para 
trabalhos futuros. 

Para além das fontes manuscr i tas destacam-se entre as fontes 
impressas utilizadas, os American State Papers, os Journals of the Continental 
Congress e os Secret Journals of the Acts and Proceedings of Congress35. 

' ESTADOS UNIDOS, Congresso — American State Papers. Documents, Legislative and Executive 
of the Congress of the United States, vols. I, VII e VIII, Washington, Gales and Seaton, 1832, 
1833 e 1834; Journals of the Continental Congress 1774-1789, (editados por W.C. Ford, 
G.Hunt e J . C Fitzpatrick), vol. VI. 1776 (October 9 - December 31), Washington, Government 
Printing Office, 1906-1936; Secret Journals of the Acts and Proceedings of Congress, from the 

first meeting thereof to the dissolution of the confederation, by the adoption of the Constitution of 
the United States, Boston, Thomas B. Wait, 1820. 
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Conforme se verá ao longo do texto, revelar-se-ão também importantes, para 
o nosso t rabalho, as correspondências publ icadas, de e s t ad i s t a s e 
diplomatas. Igualmente é de assinalar a obra de Timothy Pitkin, A statistical 
view of the commerce of the United States of America: Its connections with 
agriculture and manufactures and an account of the Public debt, revenues, and 
expenditures of the United States. With a brief review of the trade, agriculture, 
and manufactures of the colonies, previous to their Independence, publicada em 
1816 e a de Arthur Harrison Cole, Wholesale prices of the United States 1700-
1861 datada de 1938, ambas recentemente reimpressas36 . 

Como se pretende apenas estudar a história de relações bilaterais, 
não nos ocuparemos nem com a forma, nem com o estilo e linguagem dos 
diversos ofícios e despachos. Tal como refere Luís Teixeira de Sampaio, 
constatámos que os ofícios eram numerados em série e cada um deles 
tratava de diversos assuntos, e, como nem sempre deles consta um índice 
das matérias dos diversos parágrafos tivemos de os 1er integralmente. Por 
outro lado, em anexo, podem-se detectar frequentemente cópias das notas 
enviadas ao governo j u n t o do qual os diplomatas se encontravam 
acreditados e a quem eram apresentadas. Além disto, fazia parte dos ofícios 
muita outra documentação, importante pelo seu conteúdo, tais como cartas, 
exemplares avulsos ou recortes de jornais, documentos oficiais, estatísticas, 
etc.37, sendo estas mesmas observações válidas para a correspondência 
consular, de mais difícil manuseio por nunca dispor de qualquer tipo de 
índices. 

O que acabámos de referir acerca do modo de comunicar dos 
representantes diplomáticos portugueses no estrangeiro é igualmente 
verdadeiro para os americanos. Neste caso, porém, os despachos dos 

36 piTKIN, Timothy — A statistical view of the commerce of the United States of America: Its 
conectlons with agrlculure and manufactures and an account of the Public debt, revenues, and 
expenditures of the Untied States. With a brief review of the trade, agriculture, and 
manufactures of the colonies, previous to their Independence, Hartford, Charles Hosmer, 1816 
(Reimpressão de Augustus M. Kelley Publishers, Nova Iorque, 1967); COLE, Arthur Harrison — 
Wholesale prices In the United States 1700-1861, Cambridge, Harvard University Press, 1938 
(reimpressão de 1969). 

3 7 SAMPAYO, Luiz Teixeira — O Arquivo Histórico do Ministério dos Negócios Estrangeiros 
(subsídios para o estudo da história da diplomacia portuguesa), Coimbra, Imprensa da 
Universidade, 1925, p. 52-53. 
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ministros nunca incluem índices, pois estes encontram-se em livros 
separados. Contudo, se para os despachos consulares, tal como para os 
ofícios dos cônsules portugueses nada existe, não houve problemas com os 
ofícios e despachos cifrados, pois os que e n c o n t r á m o s es t avam 
descodificados. 

É sabido que o conteúdo da correspondência depende da inteligência, 
da cultura, da experiência e dos interesses dos diplomatas. Daí que o seu 
valor e as informações por ela veiculada sejam de interesse desigual. Luís 
Teixeira de Sampaio adverte-nos, com pertinência, para o facto dos méritos 
dos diplomatas não deverem ser julgados apenas pela sua correspondência. 
O seu valor depende de muitas outras coisas que não são mui tas vezes 
evidentes nos ofícios, e entre as quais se contam informações transmitidas, 
declarações obtidas, aproveitamento de oportunidades, bem como "simpatias 
conquistadas e desconfianças desvanecidas"38. 

Conforme já tivemos oportunidade de referir, as questões comerciais 
eram um dos assuntos que preocupava os representantes portugueses. De 
facto, tanto o Marquês de Pombal como D. Luís da Cunha recomendavam 
aos diplomatas o envio de informações acerca do comércio dos países onde 
estavam colocados, tradição que posteriormente, se manteve39 . Luís Teixeira 
de Sampaio escreve que "as informações dos cônsules não podiam em regra 
rivalizar em abundância e interesse com a dos diplomatas"40. Se isto parece 
ser válido para o caso português, tal não se nos afigura tão verdadeiro em 
relação aos cônsules americanos. Mais uma vez, tal distinção depende da 
personalidade do agente consular e da importância do local onde se 
encontrava colocado. De notar que, até às "instruções" de 1789, de que 
haverá oportunidade de falar quando es tudarmos a evolução do corpo 
consular português nos Estados Unidos, as atribuições dos cônsules lusos 
eram limitadas e ocupavam-se sobretudo de assuntos locais41 . Todas estas 
considerações estarão presentes na análise das séries documenta i s 

3 8 Id., ibid., p . 6 6 . 

3 9 Id., ibid., p . 67 . 

4 0 Id., ibid., p . 69 

4 1 Id., ibid., p . 70 . 
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recolhidas e que utilizaremos no decorrer do nosso estudo. Estamos também 
cientes do facto de que, por certo, não chegaram até nós vestígios de 
algumas matérias de natureza delicada e secreta, ou por terem sido apenas 
tratadas oralmente, ou pelo facto da documentação a ela relativa ter sido 
deliberada ou por acidente destruída. 

Cabe aqui a inda u m a menção ao modo como designámos a 
correspondência trocada entre os diplomatas portugueses, os seus superiores 
e os ministros do governos junto de quem se encontravam acreditados. 
Assim, a exemplo daquilo que refere Luís Teixeira de Sampaio denominámos 
por "notas" a correspondência trocada entre os ministros e cônsules e os 
governos estrangeiros. Por outro lado, segundo as normas tradicionais da 
Chancelaria portuguesa, as comunicações enviadas pelos representantes 
diplomáticos ao seu próprio governo tomam o nome de "ofícios" e as que dele 
recebem, a designação de "despachos". Esta distinção, segundo o visconde de 
Santarém, citado por Teixeira de Sampaio, "não existe em muitas outras 
chancelarias". Em relação à correspondência diplomática americana, tanto 
se denominam "despachos" as epístolas expedidas pelos representantes 
estadunidenses para o Secretário de Estado, como as por este enviadas aos 
cônsules e ministros dos Estados Unidos no estrangeiro. 

Não esquecemos também as "instruções" dadas aos embaixadores 
antes destes partirem para a sua missão, podendo ser públicas ou secretas, 
se bem que, nos fundos consultados não encontrássemos nenhuma a 
classificar nesta segunda categoria. Aliás, segundo Luís Teixeira de Sampaio 
o carácter da "instrução" foi-se fragmentando ao longo do tempo, sendo os 
assuntos que geralmente versava repartidos por "despachos sucessivos do 
Secretário de Estado, acompanhando mais de perto os acontecimentos"42. 

Além da correspondência oficial, existe também a privada que os 
diplomatas por vezes dirigiam aos seus superiores. Esta, mui tas vezes, 
esclarece assuntos tratados nas comunicações oficiais ou fala de matérias 
reservadas e delicadas; modo de comunicar que se revelava importante4 3 , 

4 2 Id., (bid., p . 35 -37 . 

4 3 Id., ibid., p . 42 -44 . 
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pois, ficava sujeito "às regras de honra de toda a correspondência privada e 
assente numa confiança recíproca entre os diplomatas e o seu Ministro"44. 

De maneira a tornarmos inteligíveis as linhas de força das relações 
luso-americanas, estruturámos o nosso estudo em duas partes. Na primeira, 
composta por três capítulos, analisaremos as trocas comerciais entre os dois 
países, as quais começam muito antes da independência dos Estados 
Unidos. No capítulo 1 trataremos do comércio antes de 1776, com base em 
dados publicados por diversos autores. J á o estudo das relações comerciais, 
nos capítulos 2 e 3, está assente nos dados estatísticos das Balanças do 
Comércio e dos American State Papers. Procedemos, por isso, à análise destas 
séries, que no primeiro caso u l t rapassam mesmo o âmbito do período 
cronológico deste estudo, pois se estendem até 1831. A especificidade deste 
tipo de fontes levou-nos, contudo, a ultrapassar 1822, ano limite do nosso 
estudo, em ordem a melhor visionar, por comparação, as relações comerciais 
portuguesas com os Estados Unidos posteriores à independência do Brasil. 
De modo a determinarmos qual a importância do tráfico comercial luso-
americano no âmbito do comércio externo de cada um dos dois países, 
compará-lo-emos com o realizado por cada uma destas potências com o 
es t range i ro . Q u a n t o à aná l i se cr í t ica des t a s fontes , s e rá feita 
oportunamente nos capítulos em que tratarmos do comércio entre Portugal e 
os Estados Unidos. 

A segunda parte é dedicada às relações diplomáticas entre os dois 
países. Como, porém, a massa documental manuseada — perto de um 
milhar de despachos, ofícios, cartas particulares e comerciais, bem como 
documentos do Congresso —, a maior par te da qua l n u n c a foi 
exaustivamente estudada nem publicada, com excepção da correspondência 
do abade José Correia da Serra, levou-nos a analisar separadamente a 
actuação de cada representante diplomático ou consular. De facto, a grande 
quantidade de informações presentes nos documentos, obriga-nos para as 
tornar compreensíveis, à anál ise separada da ac tuação dos vários 
diplomatas ou cônsules. Desta forma, cingidos às fontes, conseguimos 
estudar os diversos assuntos com que cada um deles se preocupou, pois 

4 4 Id., ibid., p . 4 3 . 
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estes reflectem, sem dúvida, as circunstâncias da época, o estado das 
relações entre os dois países e a personalidade dos vários agentes 
diplomáticos tanto portugueses como americanos. 

No capítulo 4 es tudámos as dificuldades e as t en ta t ivas de 
aproximação entre os dois países, no período subsequente à independência 
americana. No capítulo 5, discutimos a problemática em torno da nomeação 
do primeiro diplomata português junto do executivo estadunidense e a 
política americana para a colocação de representantes na Europa, bem como 
as actividades dos cinco ministros e encarregados de negócios portugueses 
nos Estados Unidos, entre 1794 e 1822. Além de tratar da importância da 
instituição consular e da evolução da rede de cônsules portugueses nos 
portos norte-americanos, o capítulo 6 analisa a sua actividade, enquanto o 
7 examina a actuação desenvolvida, entre 1790 e 1801, pelos representantes 
americanos junto da corte portuguesa. Por último, o capítulo 8 es tuda a 
acção do cônsul Edward Church que, além das funções exercidas, era 
também agente da França Republicana e trata dos vários agentes consulares 
nos arquipélagos atlânticos, bem como os assuntos mais significativos de 
que se ocuparam. 

Ainda uma palavra acerca dos manuscritos que transcrevemos em 
parte nas notas de pé de página e integralmente no volume dos anexos. 
Dentre a grande massa documental, por nós consultada, escolhemos os que 
nos pareceram mais significativos e ilustrativos da temática estudada. Em 
todas as transcrições, tanto dos textos em língua portuguesa como em 
inglesa, mantivemos a ortografia e a pontuação da época, apenas 
desdobrámos as abreviaturas e escrevemos com letras minúsculas todas as 
palavras que, contrariamente às normas actuais, apareciam começadas por 
maiúsculas no interior das frases, ou as que grafadas com maiúsculas hoje 
o são com minúsculas . Sempre que inserimos palavras ou par tes de 
palavras, que, devido ao mau estado dos originais ou a dificuldades ligadas à 
reprodução em microfilme, não se encontravam no texto, colocámo-las entre 
os sinais < > . Não optámos por parênteses curvos ou rectos, porque a sua 
utilização poderia prestar-se a confusões, dado terem outros usos, além de 
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que na propria documentação aparecem os parên teses curvos com 

frequência. 
Por fim, seja-nos permitido sublinhar que este trabalho, tal como 

qualquer outro de carácter histórico, é algo de necessariamente incompleto, 
e, por isso, ficamos cientes não só do que poderia ser dito, como também do 
que poderia ter sido abordado sob perspectivas diferentes. Houve da nossa 
parte, uma constante preocupação de rigor e perfectibilidade, embora 
tenhamos consciência da distância a que ficamos da meta a atingir. O 
objectivo deste estudo, além de contribuir para um melhor conhecimento 
das relações entre Portugal e a grande potência norte-americana, foi ainda o 
de despertar novas investigações sobre as relações externas portuguesas, 
campo que tem sido negligenciado, em ambos os lados do atlântico, nos 
últimos anos. Esperamos também que novos contributos venham elucidar 
pontos, porventura, menos claros do nosso trabalho. 
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TAÚÇEEI — O comércio Cuso-americano 



1. Tráfego comercial entre as colónias inglesas da América do Norte e o 
espaço português. 

A América do Norte, Portugal, Madeira, Açores e Cabo Verde, desde 
cedo, mantiveram proveitosas relações de carácter comercial. De facto, estas 
regiões encontram-se inseridas no espaço atlântico, que Vitorino Magalhães 
Godinho diz ser "numa outra escala, um Mediterrâneo às avessas". Portugal, 
além dos arquipélagos mencionados possuia, ainda, na parte sul oriental 
deste oceano, o Brasil imenso e, a ocidente, vários estabelecimentos na 
costa africana, além das ilhas de S. Tomé e do Príncipe, no golfo da Guiné. A 
partir do século XVIII os interesses económicos portugueses centram-se 
decididamente no Atlântico1. Enquanto isso, a costa da América do Norte, 
até à Península da Florida, estava nas mãos da Inglaterra, país com o qual 
Portugal assinou vários tratados ao longo do século XVII e, logo nos inícios 
do século XVIII (1703), o célebre tratado de Meihuen. Desta maneira, firma-se 
a supremacia política e comercial da Grã-Bretanha e estabelece-se a 
preponderância desta potência no Portugal setecentista2. 

Neste primeiro ponto vamos, principalmente com base em estudos 
vários, de modo a fazer um ponto dos conhecimentos pré-existentes, tentar 
mostrar a existência de u m tráfego proveitoso e intenso entre o espaço 
português e as colónias inglesas da América do Norte, muito antes do 
começo da Revolução e independência americanas. Em nossa opinião é a 
impor tânc ia deste tráfego u m a das explicações pa r a o precoce 
estabelecimento de relações diplomáticas entre Portugal e os Estados 
Unidos, depois da emancipação deste país da Grã-Bretanha. Refira-se, aliás, 
que os norte-americanos se most rarão muito mais empenhados na 
prossecução deste objectivo que os portugueses. 

1 GODINHO, Vitorino Magalhães — Portugal e as frotas do açúcar (1670-1770), in «Ensaios II. 
Sobre História de Portugal», 2». ed., Lisboa, Sá da Costa Editora, 1978, p. 427-429. 

2 SERRÃO, José Vicente — O quadro económico. Configurações estruturais e tendências de 
evolução, in MATTOSO, José (dir. de) — «História de Portugal, vol. IV, O Antigo Regime», s.l.. 
Círculo de Leitores, 1993, p. 101-105; SIDERI, Sandro — Comércio e Poder. Colonialismo 
Informal nas relações anglo-portuguesas, Lisboa, Livraria Martins Fontes /Edições Cosmos, 1978, 
p. 38-47. 
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1.1. Tráfego comercial luso americano. 

Uma das principais exportações portuguesas para a América do Norte 
era o vinho, que dadas as características geográficas e físicas das colónias 
inglesas, não podia ser localmente produzido. Contudo, os v inhos 
metropolitanos não ocupavam um lugar tão destacado quanto os da Madeira 
e dos Açores, no comércio luso-americano. Portugal continental exportava 
sobretudo vinho do Porto e vinhos da região de LisboaS. Em relação ao 
primeiro, apesar da falta de dados estatísticos, estamos em crer que as 
colónias americanas , an tes da independência, compravam diminutas 
quantidades deste produto. Os números existentes para finais do século 
XVIII vêm confirmar esta nossa asserção. De resto, o vinho da Madeira era o 
preferido e o mais consumido pelos habitantes da América setentrional*. Por 
outro lado, segundo Fisher, em 1769, o representante do Reino Unido em 
Lisboa informava os seus superiores que alguns comerciantes ingleses, até 
1764, estavam "acostumados a expedir vinhos até 250 pipas per annum para 
as colónias britânicas". Em 1764, porém, uma lei, o Sugar Act, limitou o 
comércio com a América do NorteS. Desta maneira, aumentou a importação 
dos vinhos do Porto e da Madeira a partir da Grã-Bretanha6. Mas esta 
medida, devido à oposição encontrada, não teve muita aplicação, pelo que 
nos anos anteriores à independência dos Estados Unidos era apreciável o 
número de veleiros carregados com cereais americanos que demandavam o 
porto de Lisboa. A capital portuguesa, de facto, "era um porto de escala 
habitual" para os navios provenientes da Nova Inglaterra e da Terra Nova. 

Outro artigo importante enviado para a América do Norte era o sal. 
Este era um bem de primeira necessidade, uma vez que era indispensável 
para a conservação de carne e peixe. E não nos podemos esquecer que, 

3 B
a

E Í C H E ^ ' J r ' I ^ d w a r d 7 - r , l ! 1
 wlne trade °Jthe thlrteen colonies, 1947, dissertação de mestrado 

apresentada a Universidade da California, policopiada, p. 19. 

4 RpRABAUGH; W.J - The alcoholic Republic. An American Tradition, Nova Iorque, Oxford 
University Press, 1981, p. 104. »HUC' W A 1 U , U 

5 ^ a î i v â . H 1 9 8 4 . 7 . T O - 7 Í C í h U C n a POmbaL ° COmérCl° "Wlo-português de 1700 a 1770, Lisboa, 

6 BEECHERT, Jr. Edward, ob. cit., p . 57-61. 
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enquanto a pesca era u m a indústr ia importante na Nova Inglaterra, as 
colónias do centro e do sul eram grandes produtoras de carne de porco e de 
vaca. Além destas utilizações e de ser usado como condimento, o sal era 
também, como é do conhecimento geral, empregue na preparação de couros e 
peles. Assim, uma das primeiras preocupações dos colonos ao estabelecerem-
se numa nova região era a de conseguir sal facilmente e de boa qualidade. 
Devido à dificuldade na obtenção deste produto, localmente, as colónias 
viam-se obrigadas a comprá-lo nas índias Ocidentais e na Europa. Aliás, 
Nova Iorque e a Pensilvânia estavam autorizadas a importá-lo directamente 
do continente europeu, privilégio pelo qual a Carolina do Norte também 
lutava7. De facto, o Acto de Navegação de 1660 reservava o comércio inglês 
aos navios nacionais e o Staple Act de 1663 proibia o comércio directo entre 
a Europa e qualquer colónia da Inglaterra. As mercadorias só podiam ser 
importadas pelas colónias através da Inglaterra e para lá transportadas em 
navios ingleses. Existiam, porém, algumas excepções como era o caso do sal 
e do vinho procedentes de portos a sul do Cabo Finisterra. Deste modo, 
existia um intenso tráfego directo com Portugal e a Madeira. E, segundo 
Leonard Gomes, piche e alcatrão eram trocados por sal de Setúbal e vinho 
da Madeira8. 

A qualidade do sal português era considerada excelente para a salga 
das carnes destinadas às Antilhas. Esta era, também, a opinião expressa, 
em 1764, por Arthur Dobbs, governador da então colónia da Carolina do 
Norte. O sal inglês era demasiado fraco para conservar carnes destinadas à 
exportação para mercados com clima tropical, como o caso das índias 
Ocidentais, enquanto o sal das ilhas de Man, Tortuga e Turks apresentava-
se demasiado forte e corrosivo9. Aliás, as excelentes propriedades do sal 
português eram reconhecidas desde longa da ta . Oliveira Marques, 
estribando-se nas opiniões dos historiadores Arthur Braun e Michel Mollat e 

' HILLDRUP, R.L. — The salt supply of North Carolina during the American Revolution. «The North 
Carolina Historical Review», Raleigh, 22 (4) Out. 1945, p. 392-396. 

° GOMES, Leonard — Foreign Trade and the National Economy. Mercantilist and Classical 
Perspectives, Londres, Macmillan Academic and Professional Ltd., 1987 (reimpressão de 1991), 
p. 86. 

9 HILLDRUP, R.L., ob. cit., p. 392-396. 
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em alguns documentos hanseátlcos, conclui que este sal j á na Idade Média 
se considerava superior ao francês. Preenchia amplamente as necessidades 
do norte da Europa e, além de ser óptimo para a conserva do arenque, 
tornava-se fácil de obter e as longas travessias marítimas não afectavam a 
sua qualidade1 0 . Segundo Virgínia Rau, o sal produzido em Portugal 
adequava-se aos processos de conserva usados no norte da Europa, pois, era 
"mais anídrico e alvo e menos déliquescente, susceptível de ser pulverizado 
ou não consoante as necessidades das diferentes espécies de salga". As suas 
propriedades eram já reconhecidas na Inglaterra do século XVII, quando se 
afirmava que o sal português ou espanhol era muito melhor que o francês 
para conservar carne, peixe, queijo e manteiga1 1 . E, em 1748, William 
Brownrigg, autor de um tra tado sobre os métodos de produção de sal, 
manifestava a opinião que o sal inglês se revelava inferior ao da França, 
Espanha, Portugal e Holanda12 . 

Gráfico 1.1 — Preços anuais do sal em Setúbal 
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Fonte: RAU, V.—Estudos sobre a história do sal português, Lisboa, Presença, 1984, p. 288-289. 

1 0 MARQUES, A. H. de Oliveira — Hansa e Portugal na Idade Média, 2». ed., Lisboa, Editorial 
Presença, 1993, p. 68. 

1 1 RAU, Virgínia Rumos e vicissitudes no comércio do sal português nos séculos XIV a XVIII, in 
RAU, Virgínia — «Estudos sobre a história do sal português», Lisboa, Editorial Presença, 1984, p . 
280. 

1 2 Segundo R L, Hilldrup William Brownrigg escreveu uma obra intitulada The art of making 
common salt, publicado em Londres em 1748. HILLDRUP, R.L., ob. cit., p. 395. 
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Através dos dados publicados por Virgínia Rau vemos que, em 1704, 
1705 e 1708, sairam do porto de Lisboa com destino à Terra Nova 2.122, 
2.945 e 3.931 moios de sal, o que corresponde sucessivamente a 4,2%, 8,6% 
e 11,3% do total exportado para fora do país através da capital. Por outro 
lado, pelo gráfico 1.1 vemos que os preços do sal de Setúbal são elevados 
entre 1708 e 1717, para depois se manterem sempre abaixo dos 2$000, com 
excepção dos anos de 1732 e 1733 em que sofrem uma subida brusca. 
Contudo, de 1738 a 1753, o preço do moio do sal em Setúbal manteve-se 
estável nos 1$15013. 

Refira-se, ainda, que o Algarve, apesar de fornecer produtos que 
interessavam ao mercado internacional e às colónias amer icanas da 
Inglaterra tais como frutos, tanto verdes como secos, cortiça, vinho, azeite e 
sal ficava "muito marginal a um tão importante movimento comercial como 
era o da América do Norte e Terra Nova". J á atrás fizemos referência aos 
navios que, provenientes destas duas regiões, entravam no porto de Faro 
carregados, sobretudo, com baca lhau , mas t ambém com madeira , 
principalmente aduelas. Estas embarcações não eram, porém, nem em 
grande número, nem muito regulares. Isto não significa, contudo, como 
refere Romero de Magalhães que a região algarvia não estivesse envolvida 
nas mais importantes rotas do Atlântico e do Mediterrâneo14. E Faro era um 
porto subsidiário ou complementar ao de Lisboa, bem como das cidades da 
costa meridional da Espanha. De facto, segundo Virgínia Rau, muitas das 
cargas t ransportadas pelos navios entrados neste porto algarvio t inham 
como dest ino final ou t ros cent ros por tuár ios do Atlântico e do 
Mediterrâneo15. 

Além de todos estes produtos, Portugal também enviava moeda para 
a América do Norte, onde as de 4$000 e 6$400, conhecidas por Joe, 

1 3 RAU, Virgínia — Estudos sobre a história do sal português, Lisboa, Editorial Presença, 1984, p. 
288-289; 348-349. 

1 4 MAGALHÃES, Joaquim Romero — O Algarve económico 1600-1773, Lisboa, Editorial Estampa, 
1988, (col. Imprensa Universitária, 69), p. 281; 284; 287; 290. 

^ RAU, Virgínia — Subsídios para o estudo do movimento dos portos de Faro e Lisboa durante o 
século XVII. «Anais da Academia Portuguesa de História», Lisboa, 2 a . série, 5, p. 218. 
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circulavam em abundância, gozando de grande popularidade16. 
Até agora ocupámo-nos das trocas entre Portugal metropolitano e a 

América do Norte, sem nos podermos, porém, esquecer da importância dos 
arquipélagos madeirense, açoriano e cabo-verdiano neste escambo. Como é 
sabido, a Madeira e os Açores ocupavam um lugar privilegiado, uma vez que 
ficavam na rota dos veleiros que cruzavam o Atlântico entre a Europa e a 
América, tanto de Verão como de Inverno17. Estas ilhas eram importantes 
pa ra a navegação, u m a vez que cons t i tu íam pon tos de escala , 
reabastecimento e abrigo para os barcos e tripulação18 . 

A Madeira era um bom mercado para os cereais e o bacalhau 
americanos e o principal abastecedor dos vinhos consumidos nas colónias 
inglesas da América do Norte e das Caraíbas19 . De facto, a posição do 
arquipélago madeirense permitia que os navios que de Inglaterra se dirigiam 
à América aí fizessem escala e carregassem vinho em troca de tecidos de lã, 
trigo, farinha, linho, arenques, produtos da Irlanda e aduelas. Na viagem de 
regresso descarregavam na ilha produtos americanos. Além dos já citados 
bacalhau e cereais (trigo, milho e farinha) traziam, ainda, tabaco, madeira 
aparelhada sob a forma de tábuas ou aduelas para pipas, arroz, cera, tecidos 
de algodão, manteiga, carne e batatas , para mencionar apenas os mais 
importantes2 °. 

1 6 FISHER, H.E.S, ob. cit., p. 38; BOXER, C. R. — O Império Marítimo Português 1415-1825, Lisboa, 
Edições 70, 1992, p. 167. 

1 7 BEECHERT.Jr., Edward, ob. cit., p. 30-31; RAMOS, Luís António de Oliveira — Da ilustração ao 
liberalismo. Porto, Lello & Irmão Editores, 1979, p. 63; RIBEIRO, Jorge Martins — Alguns 
aspectos do comércio da Madeira com a América do Norte na segunda metade do século XVIII, in 
«Actas. III Colóquio Internacional de História da Madeira», Funchal, Secretaria Regional do 
Turismo e Cultura/Centro de Estudos de História do Atlântico, 1993, p. 389. 

1 8 DUNCAN, T. Bentley — Atlantic Islands. Madeira, the Azores and the Cape Verdes tn 
seventeenth-century commerce and navigation, Chicago, The University of Chicago Press, 1972, 
p. 247. 

1 9 FISHER, H.E.S., ob. cit., p. 29. 

2 0 RIBEIRO, Jorge Martins, ob. cit., p. 390; McCUSKER, John J.; MENARD, Russell R., ob. cit., p. 
101; 204; HERNANDEZ GONZALEZ, Manuel — La proyeccion de Estados Unidos en la masonerla 
atlântica: La proteccion de masones madeirenses en Canárias. «Revista islenha», Funchal, 8 
Jan.-Jun. 1991, p. 98; SILBERT, Albert — Un carrefour de VAtlantique: Madère (1640-1820). 
«Anais do Instituto Superior de Ciências Económicas e Financeiras», Lisboa, 22 (2), 1954, p. 
422; SOUSA, João José Abreu de — O movimento do porto do Funchal e a conjuntura da 
madeira de 1727 a 1810. Alguns aspectos, Funchal, Secretaria Regional do Turismo, Cultura e 
Emigração, 1989, p. 119. RAU, Virgínia — O movimento da barra do Douro durante o século 
XVIII: uma Interpretação. «Boletim Cultural da Câmara Municipal», Porto, 21 (1/2), 1958, p. 19. 
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Desde 1640 há notícias de trocas comerciais entre o arquipélago e a 
cidade de Boston, trafego este que, em finais do século, estava já em plena 
expansão. Por essa altura, cerca de metade dos navios envolvidos no tráfico 
madeirense eram provenientes das colónias amer icanas e das índias 
Ocidentais, ou faziam escala na ilha, a caminho de Inglaterra21. Através dos 
dados recolhidos por José Manuel Azevedo e Silva nas cartas do negociante 
William Bolton vemos que entre 1695 e 1700 entraram 259 navios no porto 
do Funchal enquanto 292 zarparam. Desses, 15 eram provenientes da 
América do Norte enquanto para aí se dirigiram 19. A propósito refira-se, 
ainda, que de 1695 a 1700 William Bolton & Company exportou para a 
América setentrional inglesa 1.140 pipas o que corresponde a 10,52% de 
todo o vinho vendido para o estrangeiro, por esta firma, no período 
referido22. 

As relações comerciais das várias colónias inglesas eram variáveis. 
Assim, enquanto Boston mant inha um comércio sensivelmente igual com a 
Madeira e os Açores, os in teresses de Nova Iorque estavam quase 
exclusivamente voltados para o arquipélago madeirense. De facto, entre 
1716 e 1725, 65,3% do vinho importado por esta cidade era proveniente da 
Madeira, enquanto em 1763 e 1764 correspondeu a 67 ,3% e 93 ,3% 
respectivamente23. Por seu lado, a Carolina do Sul importava mais desta 
ilha do que exportava, sobretudo através dos portos de Charleston, Port 
Hampton e Port York24. Nos finais do século XVIII a Carolina do Sul 
importava entre 230 a 250 pipas de vinho por ano 2 5 . Mas, em épocas de 

2 1 BEECHERT.Jr., Edward, ob. cit., p . 3 3 ; RIBEIRO, Jorge Mart ins, ob. cit., p . 390 ; FRANCIS, Alan 
David, ob. cit., p .52 . 

2 2 SILVA, José Manuel Azevedo e — A navegação e o comércio vistos do Funchal nos finals do 
século XVII, in «Actas. III Colóquio Internacional de História d a Madeira», Funcha l , Secre tar ia 
Regional de Tur ismo e Cu l tu ra , 1993 , p . 363-364 ; 372 e A Madeira e a construção do mundo 
atlântico (séculos XV a XVII), vol. 1, Secretar ia Regional de Turismo e C u l t u r a / C e n t r o de Es tudos 
de História do Atlântico, 1995, p . 4 2 5 ; 436 -437 . 

2 3 BEECHERT, J r . , Edward, ob. cit., p . 4 8 ; GUIMERÁ RAVINA, Agust ín — «Las Islãs del vlno» 
(Madeira, Azores y Canárias) y la America Inglesa durante el slglo XVIII: una aproxlmaclon a su 
estúdio, in «Colóquio In te rnac iona l de História d a Madeira. 1986», vol. 2 , F u n c h a l , Governo 
Regional d a Madeira, 1990, p . 9 3 0 . 

2 4 BEECHERT, Jr . , Edward, ob. cit., p . 50 . 

2 5 MANCHESTER, Alan K, ob. cit., p . 29 
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escassez alimentar, era, sobretudo, da Nova Inglaterra que a Madeira recebia 
os abastecimentos, principalmente cereais, quando havia falta26. A Madeira 
tinha, ainda, uma função de redistribuição no comércio atlântico, quer isto 
dizer que, em épocas de crise, reexportava para Portugal continental, farinha 
e peixe norte-americanos27. 

Por outro lado, o Madeira era o vinho preferido dos americanos e 
estamos em crer que a sua popularidade se devia a uma conjunção de várias 
causas; a razões económicas, tais como as facilidades consignadas na lei 
inglesa, no que diz respeito à sua importação; ao lucrativo comércio entre a 
Madeira e as colónias inglesas e às limitações impostas pelo governo 
britânico à compra de vinhos de outros países. Terá, ainda, de considerar-se 
as características do Madeira entre as quais se contam a sua capacidade de 
resistência às altas e baixas temperaturas, bem como ao facto de não perder 
qualidades, após uma longa viagem marítima28 . A popularidade deste artigo 
devia-se, também, ao facto de se acreditar que tinha poderes medicinais, até 
porque, nesta época, o vinho era usado como anti-séptico, antibiótico e 
anestésico, produtos então inexistentes29. 

A Madeira vai também tornar-se essencial para a venda de vinho das 
Canárias às treze colónias da América. Assim, os navios que saíam dos 
portos norte-americanos em direcção ao arquipélago madeirense paravam no 
Funchal, onde desembarcavam uma parte da carga. Dirigiam-se depois para 
Tenerife, onde carregavam uma mistura de vinho canário, maiorquino e 
catalão. O baixo preço desta bebida, com um sabor muito parecido com o do 
verdadeiro vinho da Madeira, a grande procura deste produto pelos colonos 
americanos, bem como a utilização das ilhas Canárias, como via, para a 
introdução dos cereais norte-americanos e até, de escravos em Cuba, — 
tudo isto incentivava este tipo de tráfico30. Utilizava-se este estratagema, 

2 6 DUNCAN, T. Bentley, ob. cit., p. 70. 

2 7 GUIMERÁ RAVINA, Agustín, ob. cit., p. 907. 

2 8 RIBEIRO, Jorge Martins, ob. cit., p. 390-391; SILBERT, Albert, ob. cit., p . 414-415; 
MANCHESTER, Alan K., ob . cit., 29. 

2 9 RIBEIRO, Jorge Martins, ob. cit., p. 390. 

3 0 HERNANDEZ GONZALEZ, Manuel, ob. cit., p. 98. 
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porque, como vimos, desde 1663, era proibido o comércio directo entre a 
Europa e as colónias da Inglaterra, com excepção dos portos europeus a sul 
do Cabo Finisterra. A lei permitia o tráfico com o arquipélago madeirense e 
o açoriano, mas nada dizia sobre o das Canárias. Os habitantes destas ilhas 
lutaram contra a proibição, alegando que a lei de 1663 não se aplicava ao 
arquipélago, uma vez que este não pertencia ao continente europeu, mas 
sim ao africano. Seria, aliás, esta a razão pela qual o Parlamento de Londres 
não fizera nenhuma alusão às Ilhas Afortunadas. Tal tipo de argumentos, 
porém, não vingou e, só depois da independência dos Estados Unidos, é que 
as Canárias conseguiram negociar directamente com este país3 1 . 

A importância percentual da tonelagem empregue no tráfico do 
arquipélago madeirense com os vários portos norte-americanos era 
considerável. Em 1764 a tonelagem de barcos provenientes da Madeira 
entrada em Nova Iorque e Boston correspondia respectivamente, a 67,3% e 
41,7% do total. Além do mais, a tonelagem dos navios entrados no Hudson, 
que tinham feito escala nesta ilha, equivalia a 2 1 % . A tonelagem saída das 
duas cidades referidas, com destino ao arquipélago, foi de 85,9% para Nova 
Iorque e de 18,1% para a capital do Massachusetts. Em 1766, 44,6% de toda 
a tonelagem entrada em Charleston era proveniente da Madeira e 36,7% 
correspondia a navios que, embora tendo começado a viagem noutros 
portos, fizeram escala nesta ilha3 2 . 

A maior par te des te lucrativo comércio es tava n a mão de 
estrangeiros, sobretudo ingleses, e algumas destas firmas mantinham 
correspondência frequente com negociantes amer i canos . Foi es ta 
comunidade mercantil que promoveu o consumo do vinho da Madeira nas 
colónias br i tânicas da América do Norte, aprovei tando-se do seu 
crescimento e prosperidade. Os próprios ingleses de seiscentos t inham a 
noção do quanto a Madeira lucrava com o desenvolvimento das plantações 
americanas33 . Assim, através do estudo desta documentação vemos que ao 

3 1 BÉTHENCOURTMASSIEU. Antonio — Canárias e Inglaterra: el comercio de vlnos (1650-1800), 
Las Palmas, Cabildo Insular de Gran Canária, 1991, (col. Alisios, 2), p . 37-38; 100; 140; 
FRANCIS, Alan David, ob. cit., p . 62-63; 162. 

3 2 GUIMERÁ RAVINA, Agustín, ob. cit., p. 929-930. 

3 3 DUNCAN, T. Bentley, ob. cit., p. 46; SILBERT, Albert, ob. cit., p. 399. 
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longo do século XVIII houve anos de boas e más colheitas, o que obviamente 
se reflectiu na qualidade e no preço do vinho. Se analisarmos o gráfico 1.2, 
verificase que o preço do vinho no mercado de Filadélfia sofreu um 
aumento constante entre 1735 e 1775 e nem nos anos de 1756 e 1775, em 
que a qualidade é considerada fraca, se nota uma quebra do seu custo. Já, a 
escassez do Madeira, em 1771, 1774 e 1775, é a responsável pelo aumento 
do preço, pelo menos, no mercado americano34 . 

Gráfico 1.2 — Preço médio anual do vinho da Madeira no mercado de 
Filadélfia 
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70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

0 +-H- | | | I I | I I I I I I I I I 1 
CO CD 
co m 
b* b-

CD 
CD 
b-

03 

t-

m 
■tf 
b-

m i—t tf 
•r lT) lO 
t- t> t-

t-. 
in 

o CD 
CO 

rn CD 
ro CO 
t- b-

es m 
b- b-
b- b-

Fonte COLE Arthur Harrison — Wholesale prices in the United States 1700-1861, Cambridge, 
Harvard University Press, 1938. p. 1770 (reimpressão de 1969). Vide Anexo, quadro 1. 

Ao olharmos, ainda, para o gráfico temos de ter em atenção que o 
consumo e a importação de vinho pelas colónias americanas variavam muito 
de ano para ano3 5 . Por outro lado, os preços do Madeira não eram iguais em 
todas as colónias, pois, no decurso do século XVIII, eram mais elevados em 

3 4 Edward Beechert, Jr. apesar de não apresentar dados tão completos em relação ao preço, quanto 
os do gráfico 1.3 e quadro 1 (vide Anexo I) afirma também que o preço dos vinhos da Madeira 
aumentou constantemente ao longo do século XVIII, cf. BEECHERT,Jr.,Edward, ob. cit. p. 21 ; 
RIBEIRO Jorge Martins, ob. cit., p. 392; 397; MINCHINTON, Walter —Britain and Madeira to 
1814, in «Actas do I Colóquio Intenacional de História da Madeira  1986», Funchal, Governo 
Regional da Madeira, 1989, p. 502. 

3 5 BEECHERT, Jr., Edward, ob. cit., p. 47. 
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Charleston que em Filadélfia36. 
De referir, ainda, que o vinho da Madeira era sobretudo consumido 

pela classe aristocrática norteamericana, uma vez que era um luxo, a que 
poucos podiam aceder. Esta observação é confirmada pelo preço e também 
pelas observações dos viajantes que visitaram as colónias inglesas da 
América setentrional37. Devido ao desenvolvimento do comércio entre a ilha 
e a América do Norte, ao longo do século XVIII, por decisão das autoridades 
inglesas, a partir de 1767, todos os meses um dos navios que ligava Londres 
ao continente americano passou a fazer escala no Funchal3 8 . 

Os Açores também ocupavam um lugar de relevo no comércio das 
treze colónias norteamericanas. Estas ilhas, apesar de não estarem tão bem 
posicionadas quan to o arquipélago madei rense , eram igualmente 
importantes como ponto de apoio à navegação atlântica e tanto podiam ser 
utilizadas pelos veleiros que da Europa se dirigiam para a América, como por 

3 6 COLE Arthur Harrison — Wholesale prices In the United States 1700-1861, Cambridge, Harvard 
Universiy P r e s s , 1938 ( r e i m p r e s s ã o 1969) . p . 1770 . A fim de t e r m o s u m a ide ia mais 
aproximada do aumento do cus to do vinho d a Madeira no mercado de Filadélfia, convertemos o 
preço médio a n u a l , expres so e m l ibras d a Pensi lvânia , e m dóla res de 1 9 9 1 . U s a m o s u m a 
metodologia aperfeiçoada por McCUSKER, J o h n — How much Is that tn real money? An Historical 
price Index for use as a dejlator oj money values In the Economy of the United States, Worcester , 
American Ant iquar ian Society. 1992 . J o h n McCusker refere que es t e s r e s u l t a d o s devem ser 
tomados como hipóteses e de modo n e n h u m como definitivos, dado que vários factores interferem 
no cálculo dos índices. 

Gráfico 1.3 — Preço médio anual do vinho da Madeira no mercado de Filadélfia, 
e m dólares de 1991  
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3 7 RIBEIRO, Jorge Martins, ob. cit., p . 4 0 1 ; BEECHERT, J r . , Edward, ob. cit., p . 14. 

3 8 SILBERT, Albert, ob. cit., p . 3 9 9 . 
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aqueles que, saídos de portos americanos navegavam p a r a o velho 
continente39 . Aliás, o arquipélago açoriano, situado a meio do Atlântico, 
está mais perto do território estadunidense do que as ilhas Hawaii, hoje 
parte da nação americana4 0 . Por outro lado, segundo Avelino de Freitas de 
Meneses, do século XV ao século XVIII, os Açores têm u m a enorme 
importância geoeconómica "nos contextos nacional , in ternacional e 
ultramarino"41. Estas ilhas eram importantes para a navegação, pois aí se 
podiam obter alimentos, água potável, apetrechos navais e equipagens4 2 . Ao 
longo da centúria de seiscentos, a colonização, intensiva nas costas da 
América do Norte e Central veio aumentar o valor económico do arquipélago, 
com particular relevo para o porto da Horta. A excelente localização desta 
ilha bem como as mercadorias que exportava, vinho e aguardente, explicam 
a sua importância no comércio com a América do Norte43. Os vinhos que 
saiam pelo porto da Horta, porém, eram produzidos, sobretudo, nas ilhas do 
Pico e de S. Jorge, mas , o mais popular era o do Pico, conhecido nas 
colónias inglesas como vinho do Faial [FayalWine). Daí, que no século XVIII 
se misturasse com frequência o vinho de S. Jorge com o do Pico. Este último 
era considerado pelos especialistas parecido com o vinho da Madeira e, 
embora de qualidade mais fraca, era vendido por cerca de metade. Era 
igualmente resistente a altas temperaturas e portanto bom para ser vendido 
e consumido em regiões de clima tropical. Assim, não é de admirar o facto 
da Nova Inglaterra absorver uma maior quantidade deste produto que os 
países europeus. E, dados oficiais para o período compreendido entre Maio 
de 1686 e Outubro de 1688 mostram que chegaram ao porto de Boston 266,5 
pipas de vinho da Madeira e quase o dobro (421,5 pipas) de vinho do Pico. 

J y Id., Ibid., p. 395. 

4 0 WHEELER, Douglas L. — The Azores and the United States (1787-1987): two hundred years of 
shared htstory. «Boletim do Instituto Histórico da ilha Terceira», Angra do Heroísmo, 45 (1), 
1988, p. 59. 

4 1 MENESES, Avelino de Freitas de — Instituições e economia nos Açores: 1740-17701, vol. 1, 
Ponta Delgada, 1992, dissertação de doutoramento policopiada, p. 35. 

4 2 VERMETTE, Mary Theresa Silvia — Early America's relationship with the Azores: a consular 
view. «Boletim do Instituto Histórico da ilha Terceira», Angra do Heroísmo, 45 (1), 1988, p. 1302. 

4 3 MENESES, Avelino de Freitas de, ob. cit., p. 37-39; 52. 
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Por seu lado, apenas dois barcos zarparam da capital do Massachusetts com 

destino ao Faial44. 
O porto da Horta era um ponto de encontro para os navios que 

cruzavam o oceano, carregados com madeira da Nova Inglaterra e bacalhau, 
como também, para os que se dirigiam para as índias Ocidentais. Além do 
mais, o local mostrava-se ideal para servir de entreposto a trocas e fazer 
baldeação. Aliás, segundo testemunhos contemporâneos, o comércio entre 
esta ilha e a Nova Inglaterra era significativo. De facto, os navios 
provenientes desta região norte-americana t ranspor tavam uma carga 
composta por produtos vários, tais como bacalhau, madeira, cereais, 
aduelas e óleo de peixe. Toda esta diversidade de mercadorias ocasionava 
excelentes negócios no porto da Horta, o qual viu o seu volume de tráfico 
aumentar a partir de meados do século XVII, tornando-se o mais importante 
dos Açores e vindo a desempenhar, nos séculos XVIII e XIX, um significativo 

papel45. 
A ilha de S. Miguel, a maior e mais populosa do arquipélago 

açoriano, não t inha uma posição tão favorável quanto a do Faial. A sua 
principal exportação para a América do Norte (Nova Inglaterra e Terra Nova) 
era constituida por laranjas e limões, ocupando o porto de Boston um papel 
privilegiado no comércio micaelense. Dados publicados por Avelino de 
Freitas de Meneses mostram que no século XVIII havia frequentes entradas e 
saídas de navios de e para a América do Norte através do porto de Ponta 

Delgada46. 
O centro político, militar e eclesiástico dos Açores estava situado na 

ilha Terceira, bem localizada, no centro do arquipélago, recebendo da Nova 
Inglaterra e da Terra Nova bacalhau, óleo de peixe, aduelas para pipas e 
madeiras47. Não nos podemos também esquecer do facto dos americanos, 
desde a época colonial, terem interesses na indústria baleeira açoriana, que 

4 4 Durante o período considerado (Maio de 1686 a Outubro de 1688) entraram no porto de Boston 
5 navios provenientes da Madeira e 10 do Faial. DUNCAN, T. Bentley, ob. cit., p . 151-153. 

4 5 Id., Ibid., p. 154-156. 

4 6 MENESES, Avelino de Freitas de, ob. cit., p. 1038-1040; 1104-1109 (quadros 21 a 26) 

4 7 DUNCAN, T. Bentley, ob. cit., p. 136. 
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ajudaram a desenvolver48. Assim, na segunda metade do século XVIII, os 
comerciantes da Nova Inglaterra compravam óleo de baleia que enviavam 
para Londres, a fim de ser refinado e reexportado para o Norte de África49. 

O arquipélago de Cabo Verde ocupava t ambém u m a posição 
geográfica privilegiada, s i tuando-se na encruzi lhada de vár ias rotas 
marítimas. Mas, uma vez que os produtos insulares não permitiam um 
comércio lucrativo, e s t a s i lhas e ram sobre tudo ut i l izadas pa ra o 
aprovisionamento e reparação de navios50 . De facto, dada a exiguidade das 
riquezas naturais, a importância deste arquipélago residia, segundo António 
Correia da Silva, na "sua capacidade em desempenhar um papel activo nas 
redes de t rocas e de circulação entre diferentes espaços , climas e 
civilizações"51. 

De tudo aquilo que produziam, o sal mineral, extraído nas ilhas de 
Maio, Boavista e Sal constituía talvez o mais importante. Este produto era 
alvo de um comércio activo levado a cabo por franceses e ingleses, 
exportando-se anua lmen te grandes quan t idades p a r a o con t inen te 
americano52. Desde o início do século XVIII os barcos bacalhoeiros ingleses 
faziam escala neste arquipélago, sobretudo nas ilhas do Sal e Maio, a fim de 
carregar sal antes de se dirigirem às águas da Terra Nova. E, com o decorrer 
dos tempos, cada vez mais veleiros vão demandar Cabo Verde em busca deste 
produto, que era também exportado para a Nova Inglaterra. Este mercado 
ocupava, no entanto, menor importância que o da Terra Nova, embora o 
porto de Boston absorvesse quantidades apreciáveis de sal cabo-verdiano. 

4 8 AFONSO, João —Baleação pelos Açores na dinâmica atlântica desde o século XVIII. «Boletim do 
Instituto Histórico da ilha Terceira», Angra do Heroísmo, 45 (2), 1988, p. 1276. 

4 9 "Os mercados da Inglaterra Nova compram o dito azeite aos pescadores e os carregam para 
Londres, para lá se purificar, e depois o enviam para o Estreito e moirama" - A.N.T.T., Ministério 
do Reino, maço 611, citado e transcrito por AFONSO, João, ob. cit., p. 1294. 

5 0 FEIJÓ, João da Silva — Ensaio económico sobre as Ilhas de Cabo Verde em 1797, in «CARDOSO, 
José Luís (dir. de) — Memórias económicas da Academia Real das Ciências de Lisboa, para o 
adiantamento da agricultura, das artes, e da indústria em Portugal, e suas conquistas (1789-
1815)», tomo 5, Lisboa, Banco de Portugal, 1991, p. 143. 

5 1 SILVA, António Correia e — Cabo Verde e a geopolítica do Atlântico, in «SANTOS, Maria Emília 
Madeira (coord.) — História geral de Cabo Verde», vol. II, Lisboa/Praia, Instituto de Investigação 
Científica Tropical, Centro de Estudos de História e Cartografia Antiga/Instituto Nacional da 
Cultura de Cabo Verde, 1995, p. 1. 

5 2 FEIJÓ, João da Silva, ob. cit., p. 143. 
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Além disso, os insulares dedicavam-se à criação de gado, daí que animais 
vivos, couros, peles e carnes salgadas fossem algumas das principais 
produções. Igualmente o algodão e a urzela desempenhavam um papel 
significativo na economia do arquipélago53. 

O comércio en t r e as t reze colónias nor te -amer icanas , os 
estabelecimentos portugueses da costa ocidental africana e o arquipélago de 
S. Tomé e Príncipe t inha certamente uma expressão muito reduzida. No 
século XVIII, estas ilhas eram utilizadas por estrangeiros (principalmente 
franceses, ingleses e dinamarqueses) como local de armazenamento do 
tabaco da Virginia, artigo que servia para o comércio com o litoral africano. 
Reôra-se, a propósito, que o tabaco constituía uma mercadoria importante 
na Costa da Mina onde era trocado por escravos, ouro, marfim, tecidos e 
outros produtos africanos. Todavia, o tabaco utilizado neste escambo pelos 
portugueses provinha da Baía, que para aí enviava o de qualidade inferior 
não vendável na Europa. O arquipélago parece ter funcionado como local de 
concentração e reexportação de escravos para o Brasil e outros pontos do 
continente americano54 . 

As trocas comerciais directas entre o Brasil e a América inglesa 
deviam ser escassas e de reduzida importância económica. De facto, segundo 
o princípio do monopólio, o comércio do Brasil estava reservado ao rei de 
Portugal e seus súbditos, só podendo, o tráfico processar-se a partir dos 
portos portugueses. Por outro lado, as importações do Brasil eram pagas 
com os proventos obtidos nas vendas dos seus produtos, aos países 
europeus, sendo o excedente pago em ouro5 5 . Na segunda metade do século 
XVIII, mercadores da Nova Inglaterra, entre os quais se destaca um certo 
Aaron Lopez, judeu português emigrado na colónia do Rhode Island, 
financiaram expedições para a captura de baleias ao largo da costa 

5 3 DUNCAN, T. Bentley, ob. cit., p . 158; 161-166; 168; 188-190; MANCHESTER, Alan K, ob. cit., p . 
2 9 . 

5 4 NEVES, Carlos Agostinho das — S. Tomé e Príncipe na segunda metade do século XVIII, Funcha l , 
Secretaria Regional do Turismo, Cu l tu ra e Emigração /Centro de Es tudos de História do Atlântico, 
1989, p . 94; 109; 112; 120. 

5 5 MAURO, Frédér ic — Le Brésil du XVe à la fin du XVIIIe siècle, Pa r i s , Société d 'Édit ion 
d 'Enseignement Supérieur , 1977, (col. Regards su r l'Histoire, 28), p . 9 1 ; FISHER, H.E.S. , ob. cit., 
p . 56 . 
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brasileira. A primeira embarcação americana a atingir o litoral brasileiro 
parece ter sido o navio Leviathan, pertença do referido Aaron Lopez. O navio, 
porém, foi aprisionado pelas autoridades coloniais, em Setembro de 1773, e 
a tripulação obrigada a ensinar aos luso-brasileiros as técnicas da pesca da 
baleia no alto-mar, uma vez que os norte-americanos es tavam mais 
avançados neste campo. Tais empreendimentos, contudo, não eram vistos 
com bons olhos pelas entidades oficiais portuguesas e os navios que se 
dedicavam a este tráfico lucrativo, mas ilegal, podiam ser aprisionados pela 
marinha lusa 5 6 . Refira-se, a propósito, que a pesca da baleia, com carácter 
comercial, t inha sido introduzida, nos primeiros anos do século XVII, pelo 
governador Diogo Botelho, de forma a favorecer o desenvolvimento do 
Brasil57. Esta actividade vai-se desenvolvendo de tal modo que, no século 
XVIII, atinge considerável importância na Baía, Rio de Janeiro e, sobretudo, 
Santa Catarina. Por outro lado, desde 1610 e até 1801, foi u m monopólio 
real, sendo a sua exploração arrendada a particulares. Es ta indústria, 
porém, decaiu devido às actividades desenvolvidas por ingleses e americanos 
nas ilhas Malvinas e pela rarefacção da baleia ao largo das costas 
brasileiras58. 

1.2. Circuitos comercia is América do Norte — Portugal e i lhas 

atlânticas. 

O norte e o centro da América inglesa, dada a sua situação climática, 
desenvolveram u m a economia "semelhante à da Europa temperada, 
orientada para os mercados externos" e em "contradição com os princípios 
da política colonial"59. Até finais do século XVIII, no entanto , são 

5 6 CHYET, Stanley F. — Lopez of Newport. Colonial American Merchant Prince, Detroit, Wayne State 
University Press, 1970, p. 144-146; ALDEN, Dauril — Yankee sperm whalers tn Brazilian 
waters, and the decline oj the Portuguese whale fishery (1773-1801), «The Americas», 
Washington, 20, (3), Jan 1964, p. 276-281 (Reimpressão). 

5 7 Diogo Botelho foi governador do Brasil entre 1601 e 1606. JOHNSON, Harold; SILVA, Maria 
Beatriz Nizza da (coord.) — O Império luso-brasllelro 1500-1620, Lisboa, Editorial Estampa, 
1992, p. 184; ALDEN, Dauril, ob. cit., p. 269. 

5 8 SILVA, Maria Beatriz Nizza (coord.) — O Império luso-brasllelro 1750-1822, Lisboa, Editorial 
Estampa, 1986, p. 121-122; ALDEN, Dauril, ob. cit., p. 270. 

5 9 BUTEL, Paul —As Américas e a Europa, in «LEON, Pierre (dir. de) — História económica e social 
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economias essencialmente agrícolas e, nas colónias da sul da América do 
Norte, estamos mesmo perante sociedades esclavagistas60. Estas regiões, 
segundo D. K. Fieldhouse, com grandes plantações trabalhadas por escravos 
de origem africana, cul turas tropicais e escassa população de origem 
europeia reproduziam as condições do Brasil. 

Até 1763, não se podiam comparar em tamanho, riqueza, população 
ou civilização com as possessões espanholas da América do Sul. Fieldhouse 
calcula o número de habitantes das colónias inglesas da América do Norte 
em cerca de 400.000 almas e em 250.000 libras o valor das suas exportações 
anuais nos inícios da centúria de setecentos. Assim, nes ta altura, as 
imensas potencialidades destes territórios encontravam-se num estádio 
embrionário. 

As colónias do Maryland, Delaware, Pensilvânia, Nova Jérsia e Nova 
Iorque produziam tabaco, cereais e madeira, bem como produtos primários 
passíveis de serem exportados para as Antilhas e o sul da Europa. A Nova 
Inglaterra, composta pelo Connecticut, Massachusetts, Rhode Island e New 
Hampshire, além de não produzir nenhum artigo essencial à economia da 
Grã-Bretanha, fazia concorrência à metrópole, na construção naval e nas 
pescarias da Terra Nova. Além do mais, realizava um tráfico ilícito com as 
ilhas das Caraíbas não britânicas, pelo que em Inglaterra eram olhadas com 

suspeição. 
Todos os domínios a norte do Maryland, sem plantações, escravos e 

vazias de população ameríndia tornavam o Império Britânico diferente dos 
outros. A sua estrutura social e económica, muito parecida com a da Grã-
Bretanha, se, por um lado, as tornava impopulares na mãe-pátria, por 
outro, atraía emigrantes da Europa continental e do Reino Unido. Desta 
maneira, a população dos territórios da América do Norte dependentes da 
Inglaterra, aumentou, atingindo, por volta de 1736, cerca de dois milhões e 
meio61. 

do mundo, vol. Ill, T.l, Inércias e revoluções», Lisboa, Sá da Costa Editora, 1983, p. 47. 

6 0 BRAUDEL, Fernand — Civilização material, economia e capitalismo, séculos XV-XVIH. tomo III, O 
Tempo e o Mundo, Lisboa, Teorema, [1993], p. 366. 

6 l FIELDHOUSE, D. K. — The colonial empires. A Comparative survey from the eighteenth century, 
2a . ed., Londres, Macmillan Press, 1982, p. 57-59. 
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O comércio das colónias norte-americanas com o sul da Europa, os 
arquipélagos atlânticos (Madeira, Açores e Canárias), a África e as índias 
ocidentais não britânicas criou-lhes interesses mercantis que ameaçavam os 
dos negociantes e armadores ingleses62 . Até ao segundo terço do século 
XVIII, o tráfego com a região do mediterrâneo, a Península Ibérica e as ilhas 
adjacentes baseava-se nas trocas de peixe por vinho e sal. Nos finais da 
centúria, contudo, devido à necessidade de bens alimentares, por parte da 
Europa do sul, a América do Norte passou a enviar, para esta região, 
quantidades crescentes de arroz e trigo63. 

Não nos podemos esquecer que as águas do Atlântico Norte, desde os 
tempos medievais, eram frequentadas pelos pescadores e marinheiros 
lusi tanos. As razões pa ra es ta presença são fáceis de adivinhar; a 
abundância de bacalhau, espécie piscícola importante para a alimentação de 
largas camadas da população portuguesa6 4 . O bacalhau era, na sua maior 
parte, proveniente da Terra Nova, embora, vários portos da Nova Inglaterra, 
entre os quais avultava a cidade de Boston, também exportassem peixe seco 
para Portugal65 . Aliás, o comércio por tuguês com a Terra Nova era 
significativo no início do século XVIII66. De facto, j á no século XVII 
chegavam a Lisboa e Faro navios provenientes destas d u a s regiões. E, 
segundo Charles Boxer, citado por Virgínia Rau, o comércio de bacalhau 
entre Portugal e a Terra Nova empregava anualmente, em 1670 e 1671, cerca 
de 60 veleiros ingleses, e era, mesmo, uma das regiões sob administração 
inglesa mais interessadas no comércio com o Algarve. 

Por esta altura, o capelão anglicano em Lisboa, J o h n Colbatch, 

6 2 NETTELS, Curtis P. — British mercantilism and the economic development of the thirteen 
colonies, in «COBEN, Stanley; HILL, Forest G. (eds.) — American Economic Heritage. Essays in 
interpretation», Filadélfia, J. B. Lippincott Company, 1966, p. 122. 

6 3 McCUSKER, John J.; MENARD, Russell R. — The economy oj British America, 1607-1789, 
Chapel Hill, Institut of Early American History and Culture/The University of North Carolina 
Press, 1985, p. 79-80. 

6 4 GODINHO, Vitorino Magalhães, ob. cit., p. 428; MOUTINHO, Mário — História da pesca do 
bacalhau por uma antropologia do "ftel amigo", Lisboa, Editorial Estampa, 1985, (col. Imprensa 
Universitária, 40), p. 19-24. 

6 5 FISHER, H.E.S., ob. cit., p. 35. 

6 6 MANCHESTER, Alan K. — British preeminence In Brazil. Its rise and decline. A study In 
European expansion. Nova Iorque, Octagon Books, 1972, p. 29. 
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afirmava que os br i tânicos vest iam os por tugueses com as suas 
manufacturas de lã e alimentavam-nos, em grande parte, com o peixe da 
Terra Nova67. As vendas de bacalhau a Portugal foram avaliadas, em 1729, 
entre 55.000 a 88.000 libras, o que correspondia a cerca de 50.000 ou 80.000 
quintais. E, em 1772/1773, a Lisboa e ao Porto chegaram cerca de 108.655 
toneladas de peixe seco provenientes das colónias inglesas da América. 

Depois de Lisboa, a cidade do Porto era o mais importante lugar de 
destino do bacalhau, embora também demandassem os portos da Figueira, 
Aveiro e Caminha, navios carregados com esta mercadoria. Por outro lado, 
devido ao aumento do tráfico, a partir de 1760, cresceu o número de navios 
que, provenientes do con t inen te amer icano , e n t r a r a m em portos 
portugueses. Assim, H.E.S. Fisher calcula que em 1765-1768 aportaram a 
Lisboa, em média, 118 barcos oriundos das colónias inglesas da América e 
em 1772-1773, cerca de 151 6 8 . 

De referir, a importância do comércio desta região com a cidade do 
Porto. Assim, entre 1681 e 1705 sairam da barra do Douro 100 navios 
(4,56% do total) com destino à Terra Nova e 15 barcos (0,68% do total) para 
portos da Nova Inglaterra6 9 . E, mais de dois terços dos navios anglo-
americanos, provenientes da América do Norte, entrados no Douro, entre 
1733-1743 e 1764-1785 eram procedentes da primeira das referidas regiões. 
Além disto, temos o exemplo de pelo menos uma empresa britânica, 
estabelecida no Porto, que dispunha, no porto de Saint Johns , de onde 
importava bacalhau, de uma firma associada70. Barcos bacalhoeiros ingleses 
e americanos faziam um lucrativo comércio triangular entre a Inglaterra, a 

6 7 RAU, Virgínia — Subsídios para o estudo do movimento dos portos de Faro e Lisboa durante o 
século XVII. «Anais da Academia Portuguesa de História», Lisboa, 2 a . série, 5, p . 220-222; 225; 
240; 243. 

6 8FISHER, H.E.S., ob. cit., p. 36; 105-106; 110-111; 135; 189. 

6 9 SANTOS, Cândido dos — Para a história do comércio Português. Movimento da saída de barcos 
pela barra do Douro de 1681 a 1703 e de 1777 a 1801. «Boletim Cultural», Porto, 2 a . série, 2, 
1984, p. 137. 

7 0 RIBEIRO, Jorge Martins — A comunidade britânica do Porto durante as Invasões francesas, 
Porto, Fundação Eng. António de Almeida, 1990, p. 28; The American Presence In Oporto in the 
beginning of the 19th century, in «New lights on the Peninsular War. International Congress on 
the Iberian Peninsula. Selected Papers, 1780-1840», Lisboa, The British Historical Society of 
Portugal, 1991, p. 292; RAU, Virginia — O movimento da barra do Douro durante o século XVIII: 
uma Interpretação. «Boletim Cultural da Câmara Municipal», Porto, 21 (1/2), 1958, tabela IV; 
RAMOS, Luís António de Oliveira, ob. cit., p. 61 . 
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Terra Nova e Portugal. Alguns destes navios chegavam a somar quatro 
viagens directas, por ano, entre a Península Ibérica e a Terra Nova. Na de 
retorno estas embarcações iam carregadas com vinho, sal de Aveiro e 
Setúbal, bem como frutos71. 

O grosso do comércio das colónias inglesas da América era feito 
principalmente com a Grã-Bretanha, embora tivesse também lugar algum 
escambo com o sul da Europa, Madeira, Açores e Canárias. Entre 1768 e 
1772 as exportações pa ra a Europa meridional e pa ra os referidos 
arquipélagos atlânticos dos dois países ibéricos representavam 15,21% do 
total e as importações apenas 1,73% do conjunto das mercadorias 
compradas no exterior. Segundo John McCusker e Russell Menard, a 
crescente procura de bens alimentares, tanto pela Europa do sul como pelas 
índias Ocidentais, contribuiu para diversificar e fortalecer a economia 
americana. Além do mais, o comércio externo nas vésperas da independência 
americana representava cerca de 20% do rendimento total7 2 . Por seu lado, 
Fisher é de opinião que as exportações portuguesas para a América do Norte 
atingiram "níveis pouco significativos" até 1760. As trocas entre as duas 
regiões sofreram um incremento a partir desta altura, tornando-se Portugal 
um mercado com importância crescente para produtos como bacalhau, trigo, 
milho e farinha73 . A atestar esta importância está o facto de já em 1768 
comerciantes estabelecidos em Lisboa enviarem para a América informações 
acerca do estado do mercado e listas com os preços correntes na capital 
portuguesa dos artigos mais significativos para o comércio entre estas duas 
regiões74. Por outro lado, o livro copiador de correspondência de Charles 

7 1 FRANCIS, Alan David — The wine trade, New York, Harper and Row Publishers, 1992, p. 132. 

7 2 O valor das exportações para o sul da Europa e os arquipélagos da Madeira, Açores e Canárias 
elevava-se a £ 426.000 enquanto que para a Grã-Bretanha e a Irlanda estas atingiam £ 
1.615.000 representando cerca de 57,68% do total. Em relação às importações, de uma soma de 
£ 3.920.000, as ilhas britânicas com £ 3.082.000 (78,62%) eram o principal fornecedor das 13 
colónias norte-americanas. McCUSKER, John J.; MENARD, Russell R., ob. cit., p. 79; 81; 84; 86. 

7 3 FISHER, H.E.S., ob. cit., p. 38; 69; 188-189. 

7 4 Os artigos que constam da lista enviada por Mayne & C». de Lisboa para Messieurs Nell 
Jamleson & C°. na Virginia são os seguintes: vinho branco, azeite, sal, limões, laranjas doces e 
azedas, açúcar, arroz da Carolina, bacalhau e aduelas para pipas, trigo, cevada, farinha de 
milho, biscouto e carvão. Além disto, este documento continha ainda informações acerca do 
câmbio sobre Londres. M.H.S, mss. 2065, Robert Ferguson business letters, carta enviada de 
Lisboa por Mayne & C». para Messieurs Neil Jamleson & C°. na Virginia, 9 de Janeiro de 1768. 
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Wharton, negociante de Filadélfia, mostra que este mercador manteve, a 
partir de 1766, uma intensa actividade comercial com Portugal. De facto, ele 
correspondia-se com vár ias casas de Lisboa, t an to inglesas como 
portuguesas, e estava a par das variações verificadas no mercado português, 
bem como dos preços, o que lhe permitia vender e comprar os produtos 
portugueses e americanos nas alturas mais propícias75 . Em 1772/1773 a 
Lisboa chegaram, provenientes das colónias br i tânicas do norte do 
continente americano, 228.247 alqueires de trigo, 108.551 alqueires de 
milho e pão, como também, farinha no valor de 79.801 libras esterlinas™. 
Por seu lado, Sandro Sideri calcula, para finais do século XVII e inícios do 
século XVIII, em 100.000 toneladas as importações médias anuais de cereais 
de Hamburgo, América do Norte (principalmente da Carolina) e Inglaterra77. 

A Nova Inglaterra exportava, sobretudo, peixe, gado e madeiras, 
sendo as exportações desta última matéria-prima muito lucrativas. Os 
proventos das vendas desses produtos nos primórdios da colonização 
ajudaram a compensar o défice da balança de pagamento com a Grã-
Bretanha7 8 . De facto, os fundos provenientes das remessas de bacalhau 
para Portugal e Espanha , bem como para os respectivos arquipélagos 
atlânticos pagavam as importações de vinho e sal. Além do mais, os lucros 
deste comércio e do realizado com as índias Ocidentais podiam ser usados 
para adquirir em Inglaterra os produtos asiáticos e europeus que as colónias 
britânicas eram obrigadas a comprar na metrópole79 . Os ganhos com o 
comércio português permitiram o nível elevado das exportações da Inglaterra 
para o continente americano o que, segundo Fisher, de outro modo, não 
teria sido possível. Aliás, de acordo com este mesmo autor os metais 
preciosos, sobretudo o ouro amoedado, exportados de Portugal para a 
Inglaterra destinavam-se não só a pagar os produtos comprados nas ilhas 

7 5 H.S.P., Sarah A. Smith Papers, Wharton Utter Book, 1766-1771, box 2 - papers F-7. 

7 6 FISHER, H. E. S., ob. cit., p. 189 (Quadro XIV). 

7 7 SIDERI, Sandro, ob. cit., p. 204. 

7 8 McCUSKER, John J.; MENARD. Russell R., ob. cit., p. 109; MANCHESTER, Alan K., ob. cit., p. 29. 

7 9 PRICE, Jacob — Economic Junction and the growth oj American port towns in the eighteenth 
century. «Perspectives in American History», 8, 1974, p. 141-143. 
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britânicas, mas também as mercadorias provenientes das colónias norte -

americanas80 . 
Refira-se, ainda, que na região da Nova Inglaterra se situava a cidade 

de Boston, o principal centro urbano e portuário da América inglesa até 
meados do século XVIII. Desde cedo, os comerciantes do Massachuset ts 
descobriram que era vantajosa a venda em Portugal, tal como na Espanha e 
na Inglaterra, dos navios de maior tonelagem construidos nos estaleiros da 
colónia. Além de Boston, também Filadélfia e Nova Iorque, os dois outros 
mais importantes centros urbanos da América do Norte, man t inham 
relações comerciais com Portugal e o sul da Europa, embora as trocas de 
Nova Iorque estivessem mais desenvolvidas que as da capital da Pensilvânia. 
Assim, quando nas décadas de 60 e 70, do século XVIII, o continente 
europeu conheceu u m a série de m a u s anos agrícolas, a região do 
Mediterrâneo e os portos de Lisboa e Cádis tornaram-se excelentes mercados 
para o escoamento do trigo e farinha norte-americanos. O crescimento 
rápido deste tráfego e o comércio com a Grã-Bretanha es t imularam a 
produção cerealífera na Pensilvânia, no Delaware e no Maryland. Da 
primeira destas colónias, Portugal recebia além de trigo e farinha, madeira, 
sobretudo sob a forma de aduelas. Parece, porém, que as importações 
portuguesas, daqui provenientes, não atingiam valores muito importantes, 
saldando-se em 1729, em cerca de 8.250 libras anua i s 8 1 . Além destes 
produtos, o envio de piche para Lisboa parece ter sido u m a actividade 
lucrativa para os mercadores da Pensilvânia, pois, além de ser um bom 
mercado, este produto atingia preços mais elevados em Portugal que em 
Inglaterra82. 

Nos inícios do século XVIII um fidalgo-mercador como Duarte Sodré 
Pereira, com vastos interesses no Atlântico mantém relações comerciais com 
as colónias inglesas da América do Norte. Desta região importava sobretudo 
bens alimentares que se destinavam, na sua maioria, ao Funchal e alguns, 

8 0 FISHER, H.E.S., ob. cit., p . 137; 188. 

8 1 PRICE, J acob , ob. cit., p . 140-142; 158-159; 173; McCUSKER, J o h n J . ; MENARD, Russel l R., 
ob. ctt.,'p. 79; 195-197; 2 0 4 - 2 0 5 ; FISHER, H.E.S. , ob. cit., p . 36 -37 . 

8 2 MANCHESTER, Alan K., ob. cit., p . 2 8 . 
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se bem que poucos, ao Brasil. Há, porém, notícias de aquisições de trigo e 
farinha, em Nova Iorque e Filadélfia, para o mercado de Lisboa. Dedicava-se, 
ainda, à compra de madeira no continente americano8 3 . E em 1739 vemos 
um negociante de Filadélfia, William Jill, preocupado com a venda dos 
cereais em seu poder, constituídos pela produção do ano anterior, hesitar 
entre o vender localmente, aceitando o baixo preço corrente, ou enviá-lo 
para Lisboa. E a decisão, quanto ao destino final deste produto, seria 
tomada quando recebesse notícias de Portugal. Aliás, já anteriormente havia 
expedido trigo e farinha para a capital portuguesa. Não obstante esta 
mercadoria ter sido vendida numa altura desfavorável. William Jill esperava 
não perder dinheiro no negócio84. Depois de meados do século, quando a 
Inglaterra deixou de exportar cereais para Portugal, os comerciantes viram-
se obrigados a procurar outros locais de aprovisionamento. O comércio 
cerealífero tornou-se, assim, o aspecto mais importante do tráfico com as 
colónias britânicas da América. Nesta altura, aumentaram também as 
importações de bacalhau, de tal modo que, em 1772-1773, se avaliavam em 
226.900 libras esterlinas as mercadorias provenientes das regiões da América 
do Norte dependentes de Londres85. 

O porto de Charleston, na Carolina do Sul, era outro dos maiores 
centros comerciais da época colonial. Durante o século XVIII, este território 
desenvolveu o cultivo de dois importantes produtos, o arroz e o indigo que 
na segunda metade da centúria chegam a representar 75% do valor das 
exportações da colónia86. O comércio destes dois produtos assumiu 
proporções significativas, de tal modo que, em 1769, o arroz ocupava o 
quarto lugar entre as exportações americanas. Segundo Peter Coclanis a 

8 3 SILVA Maria Júlia de Oliveira — Ftdalgos-Mercadores no século XVIII, Lisboa, Imprensa 
Nacional-Casa da Moeda. 1992, (col. Temas Portugueses), p. 107-109; 114; 120; 123; 166-167; 
342-348 (Vide Anexo I, Quadro 3). 

8 4 "No doubt you have advice that the wheat & flower shiped in the Sea Flower arrived safe at 
Lisbon & as Mr. Leybourae wrote me sold a little too soon the market being much mended a few 
days after the sale of the wheat; the flower selling from 1800 reis to 2 mill; per quintal I hope we 
shall not be loosers & am very thankfull too your friendship in setting that matter right with the 
gentlemen concerned hope shall be more fortunate in your next orders." H.S.P., Americana 
mlscelaneous - am 2315, p. 41 , carta de William Jill, datada de Filadélfia, 3 de Agosto de 1739. 

8 5 FISHER, H.E.S., ob. cit., p. 70. 

8 6 COCLANIS, Peter A. — The shadow oj a dream. Economic life and death in the South Carolina 
low country 1670-1920, New York, Oxford Universty Press, 1989, p. 78. 
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Carolina do Sul, devia ser a maior exportadora deste cereal em todo o 
mundo ocidental, embora a vizinha Geórgia fosse igualmente um importante 
centro produtor e exportador. A produção desta colónia acabava por ser 
também, em grande parte, escoada através do porto de Charleston. Mais de 
metade do arroz da Carolina do Sul era enviado para Inglaterra, mas uma 
parte substancial era exportada para as índias Ocidentais e para o sul da 
Europa87 . Convém aqui recordar que, não obstante a interdição consignada 
no Acto de Navegação de 1660 e do Staple Act de 1663, atrás referidos, a 
Carolina do Sul vendia arroz directamente a Portugal e às índias Ocidentais. 
Apesar desta proibição ter sido reforçada pelo Parlamento em 1704, o tráfego 
continuou ilicitamente até que, em 1731, foi autorizada a exportação directa 
de arroz para as regiões da Europa a sul do cabo Finisterra, desde que 
transportado a bordo de navios ingleses88. 

Portugal parece ter sido um bom mercado para o arroz das colónias 
inglesas, desde o início do seu cultivo na América, até pelo menos 1790, 
altura em que a produção do Brasil ganha primazia89. De facto, por volta de 
1714 a Carolina do Norte e a Carolina do Sul exportavam para Portugal 
cerca de 6.000 barris por ano 9 0 . De 1 de Novembro de 1734 a 1 de Novembro 
de 1735 dos 254 navios que sairam de Charleston, 32 deram entrada em 
portos portugueses da metrópole, o que corresponde a cerca de 12,59% do 
total. Dados apresentados por Virginia Rau mostram que de 1733 a 1743 e 
de 1764 a 1775 houve ent radas regulares de navios, provenientes das 
Carolinas, na barra do Douro9 1 . Por outro lado, entre 31 de Outubro de 
1767 e 6 de Junho de 1768 foram exportados através do porto de Charleston 

8 7 PRICE, Jacob , ob. cit., p . 1 6 1 ; COCLANIS, Peter A. — Distant thunder: the creation of a world 
market In rice and the transformation It wrought. «The American Historical Review», Washington, 
98 (4) Out . 1993 , p . 1055. 

8 8 DETHLOFF, Henry C. — A history of the American rice Industry 1685-1985, College Sta t ion , 
Texas A & M University Press , 1988, p . 13-15. 

8 9 COCLANIS, Peter A., ob. cit., p . 1056; McCUSKER, J o h n J.; MENARD, Russell R., ob. cit., p . 179. 

9 0 MANCHESTER, Alan K., ob. cit., p . 2 8 . 

9 1 No primeiro período, a méd ia a n u a l de chegadas de e m b a r c a ç õ e s p r o c e d e n t e s d e s t a s d u a s 
colónias, à ba r ra do Douro, foi cerca de 5 e no segundo período de 9. O a n o de 1776 é aquele 
em que apor ta ram mais barcos d a s Carol inas ao burgo po r tuense , 17, ou seja 10,18% do total . 
RAU, Virgínia — O movimento da barra do Douro durante o século XVIII: uma Interpretação. 
«Boletim Cul tural da C â m a r a Municipal», Porto, 21 (1/2) , 1958, tabela IV. 
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109.070,5 barris de arroz, dos quais 22.813,5 (29,92% do total) tiveram 
Portugal como destino final. Assim, Lisboa recebeu a maior fatia, 64,30%, 
logo seguido do Porto, 27,26% e, muito atrás, a Figueira com 6,14% e Viana 
com 1,97% (ver gráfico 1.4)92. Por volta de 1772/1773, segundo Fisher, 
Lisboa e o Porto importaram respectivamente 8.931 e 8.482 libras esterlinas 
deste cereal93. 

Gráfico 1.4 — Arroz exportado de Charleston para Portugal entre 
31 de Outubro de 1767 e 6 de Junho de 1768  

6,14% 1,97% 

E3 Lisboa 

D Porto 

B Figueira 

S Viana 

Fonte: GAYLE, Charles Joseph — The nature and volume of exports from Charleston 1724-1774, in 
MERIWETHER, Robert L. (ed.) — «The proceedings of the South Carolina Historical 
Association», Columbia, The South Carolina Historical Association, 1937, p. 26. 

Estes dados vêm assim confirmar a importância do mercado 
português para o escoamento da produção de arroz da Carolina do Sul e da 
Georgia, mesmo tendo em conta vários factores. Por um lado, 1768 foi um 
ano excepcional para a exportação, uma vez que a Europa do sul teve um 
mau ano agrícola. De referir, que isto ocorreu numa al tura em que as 
vendas a esta região europeia estavam a diminuir. Por outro lado, os 
mercados não são completamente estáticos, os preços flutuam de ano para 

9 2 Dos 32 navios que deram entrada em portos portugueses entre 1 de Novembro de 1734 e 1 de 
Novembro e 1735, 23 fundearam em Lisboa, 7 no Porto e 2 na Figueira da Foz. Em relação ao 
número de barris de arroz importados por Portugal entre 31 de Outubro de 1767 a 6 de Junho 
de 1768, Lisboa recebeu 14.745, o Porto 6.220, a Figueira da Foz 1.400 e Viana 448,5. GAYLE, 
Charles Joseph — The nature and volume oj exports from Charleston 1724-1774, in 
«MERIWETHER, Robert L. (ed.) — The proceedings of the South Carolina Historical Association», 
Columbia, The South Carolina Historical Association, 1937, p. 26. 

9 3 FISHER, H. E. S., ob. cit., p. 189 (Quadro XIV). 
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ano, influenciando o movimento de exportação, além de que durante o 
século XVIII a produção des tas duas colónias teve de enfrentar a 
concorrência do arroz produzido noutros continentes9 4 . Portugal também 
cultivava arroz, mas, nos finais do século XVIII, o Brasil tornou-se produtor 
deste cereal, exportando-o para a metrópole e prejudicando as vendas do 
arroz norte-americano no mercado português9 5 . Refira-se, ainda, que na 
centúria de setecentos passaram através de portos ingleses, com destino a 
Portugal, entre 6.000 a 10.000 barris de tabaco americano96 . 

Nas vésperas da Revolução americana, o espaço português e as 
colónias inglesas da América eram economicamente interdependentes. As 
duas economias, apesar das dificuldades criadas pelo exclusivo colonial, 
complementavam-se, funcionando cada u m a s imul t aneamen te como 
fornecedora e mercado da outra. Do continente americano, Portugal e as 
ilhas atlânticas recebiam bens alimentares, em que eram cronicamente 
deficitários, enviando para lá produtos, tais como vinho e sal, de que os 
norte-americanos careciam. 

9 4 COCLANIS, Peter A., ob. cit., p. 1056; PRICE, Jacob, ob. cit., p. 162; McCUSKER, John J.; 
MENARD, Russell R., ob. cit., p. 179; 185. 

9 5 COCLANIS, Peter A. — The shadow of a dream. Economic life and death In the South Carolina 
low country 1670-1920, p. 133-134; 274 (n. 47). 

9 6 MANCHESTER, Alan K., ob. cit., p. 29. 
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2. Importância do comércio dos Estados Unidos na globalidade do 
comércio externo português. 

Dada a existência de um activo comércio entre Portugal e a América 
do Norte, antes da independência das 13 colónias, é importante sabermos 
qual a es t ru tura e a importância relativa deste tráfico após 1776, no 
cômputo geral do comércio externo português , tan to no campo das 
exportações como das importações. Uma vez que as trocas entre estados são 
sensíveis às alterações de carácter político, interessa-nos determinar até que 
ponto os acontecimentos de finais do século XVIII e inícios do século XIX em 
Portugal, na Europa e na América afectaram o tráfico luso-americano. Deste 
modo, poderemos perceber certas iniciativas no campo diplomático, bem 
como atitudes tomadas pelos repesentantes e pelos governos de ambos os 
países. Para o efeito vamos lançar mão das estatísticas disponíveis para o 
período em estudo, estando, contudo, conscientes das suas limitações. 

2.1. As Balanças do Comércio. 

Os dados a utilizar na análise das trocas comeciais entre Portugal e 
os Estados Unidos foram retirados das Balanças do Comércio. Es tes 
números, porém, reportam-se apenas ao tráfico realizado através dos portos 
metropolitanos portugueses. Desta maneira, fica de fora todo o comércio 
directo processado entre os arquipélagos atlânticos (Açores, Madeira e Cabo 
Verde) e os portos norte-americanos. O mesmo acontece com as trocas 
efectuadas com o Brasil e a costa ocidental africana. O es tudo das 
estatísticas americanas contemporâneas, no próximo capítulo, permitir-nos-
á, em parte, ultrapassar esta lacuna. 

Valentim Alexandre na obra Os Sentidos do Império chama a atenção 
para a importância e riqueza desta fonte, imprescindível ao estudo do 
comércio português nos finais do século XVIII e primeiras três décadas do 
século XIX. As Balanças do Comércio foram utilizadas desde Adrien Balbi por 
vários historiadores portugueses, brasileiros e franceses. A forma como 
foram organizadas e o modo como foram agrupados os diversos produtos, 
porém, "não corresponde a qualquer critério científico, nem reflecte sequer 
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uma técnica precisa, j á que resulta de uma elaboração empírica, com 
sucessivos aperfeiçoamentos introduzidos ao longo dos anos; não sem 
hesitações e flutuações". Valentim Alexandre refere, ainda, os cuidados a ter 
com as rubricas "lanifícios", "linifícios" e "sedas" que aparecem nos quadros 
de importação, pois, tecidos e matérias-primas encontram-se misturados. 
Por outro lado, não nos podemos esquecer que as Balanças do Comércio, 
tanto nas importações, como nas exportações incluem o ouro e a prata 
colocando os movimentos destes metais "ao lado das outras mercadorias"1. 
Miriam Halpern Pereira afirma ser necessário fazer u m a distinção entre 
ouro-mercadoria e ouro-moeda. Aliás, seria enquanto mercadoria que o ouro 
em barra saía ilegalmente para Inglaterra, a bordo de barcos da Royal Navy e 
de navios-correio ingleses2. Por seu turno, o cônsul dos Estados Unidos em 
Lisboa, William Jarvis, em 1803, afirmava que quando a balança comercial 
era favorável ao seu país, o excedente era pago em patacas espanholas. Esta 
moeda era geralmente vendida em Portugal abaixo do seu valor, sendo 
considerada uma mercadoria3. 

Os prólogos das Balanças do Comércio de 1803 e 1807 explicam o 
modo como foram organizados estes documentos e calculados os preços 
apresentados. Assim, o Contador Geral, Maurício José Teixeira de Morais, 
escreve que "mostra cada hum destes artigos a quantidade e qualidade dos 
géneros importados, e exportados, os preços médios por que forão 
calculados, e a sua importância com a differença porem que os preços que 
respeitão á importação são os do custo, gastos e fretes das fazendas 
entradas nos portos de Portugal, antes de pagarem os direitos nas 

ALEXANDRE, Valentim — Os Sentidos do Império. Questão nacional e questão colonial na crise do 
Antigo Regime português. Porto, Edições Afrontamento, 1993, p. 25-32; RENOU, M. A. —Amérique 
et Europe dans le desttn de Porto au XVIIIe siècle (ou le trafic maritime de Porto après les 
balances de commerce) 1796-1822, Paris, 1986, dissertação de doutoramento policopiada, p. 97. 

PEREIRA, Miriam Halpern— Das Revoluções Liberais ao Estado Novo, Lisboa, Editorial Presença, 
1993. (col. Métodos, 32), p. 152. 

"The balance in favor of the United States is taken in Spanish dollars which are here an article of 
merchandize and commonly sold under par, or remitted on bills on London which for the last 
three or four years have been from one to four per cent in favor of the remitter." N.A.R.A., General 
records of the Department of State, Central files, Despatches from United States consuls in Lisbon, 
vol. 1 (July 27, 1791 —December 18, 1802), (National Archives microfilm publication, T180, rolo 
2) Explicação anexa à recapitulação das importações americanas em Portugal, da autoria do 
cônsul William Jarvis enviada ao Secretário de Estado, James Madison, datada de Lisboa, 31 de 
Dezembro de 1803. 
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alfandegas e aos preços da exportação se accumularão sobre o valor 
commun d'as commlssões direitos de sahida e mais despezas té bordo"4. Em 
1807, precisa que "as mercadorias que fazem o objecto destas balanças são 
estrahidas dos livros das cargas dos navios, combinadas com os mappas que 
vem remetidos dos portos do Brazil e ilhas a esta contadoria, dos livros e 
relaçoens das alfândegas do reino, das mezas fiscais desta cidade, Terreiro 
Publico, Companhia do Porto, e de outros documentos que anualmente se 
pedem a varias repartiçoens, comprehendendo também aquelles géneros que 
são izentos de direitos, como são os que vem para os arsenaes do exercito, e 
marinha, Caza da Moeda e fabricas do reino"5. 

Ao anal isarmos os dados fornecidos por es ta importante fonte 
documental temos, a inda, de ter presente o facto de lhe escapar 
completamente o comércio ilegal. O contrabando, segundo Borges de 
Macedo, a t ingia m o n t a n t e s que não e ram de m a n e i r a n e n h u m a 
negligenciáveis6. Afirmação, aliás, corroborada por outros autores. A entrada 
ou saída de produtos sem pagarem direitos alfandegários tanto se processava 
em Portugal metropoli tano como no Brasil . Neste últ imo caso era 
especialmente gravosa para as finanças portuguesas. De resto, esta seria a 
maneira de embaratecer os produtos, dadas as variadas taxas a que estavam 
sujeitos, para além dos direitos alfandegários, pagos pelas diversas 
mercadorias ao entrar em território português7. 

Segundo Fernando Novais no último quartel do século XVIII, devido 
ao contexto politic o-económico internacional aumentou o contrabando nas 
costas brasileiras. Os norte-americanos também se dedicavam ao tráfico 
ilícito no Brasil. Aliás, já atrás referimos a pesca ilegal da baleia ao longo do 
litoral desta colónia. Assim, ingleses, americanos, franceses, suecos e 

4 A.N.T.T., Jun ta do Comércio, Balança geral do comércio do reino de Portugal com as nações 
estrangeiras, 1803, livro 195. 

5 M.O.P.T.C, Junta do Comércio, Balança geral do comércio do reino de Portugal com as nações 
estrangeiras, 1808 , SGC 5-7. 

6 MACEDO, Jorge Borges de — Problemas de História da Indústria portuguesa no século XV1I1, 2 a 

ed., Lisboa, Querco, 1982, (col. Conhecer Portugal, 1) p. 200 (nota 2). 

7 RIBEIRO, Maria de Lourdes Roque de Aguiar — As relações comerciais entre Portugal e Brasil 
segundo as "Balanças do Comércio" 1801-1821, Lisboa, 1972, p. 13. 
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dinamarqueses tentavam desta maneira tornear o exclusivo colonial 
português8. O contrabando entre Portugal e a Espanha era comum através 
da raia seca, sendo, inclusive, do conhecimento das autoridades que o 
facilitavam9. Para David J u s t i n o o cont rabando espanho l era u m a 
contrapartida ao que de Portugal se fazia para Espanha. Os tecidos ingleses 
seriam u m dos objectos principais deste tráfico. Assim, u m a par te 
substancial das mercadorias inglesas entradas nas barras de Lisboa e Porto 
destinavam-se a ser contrabandeadas, através da raia, para o país vizinho. 
Do outro lado da fronteira vinham ilegalmente, sobretudo cereais (trigo, 
milho e centeio), mas também aguardentes, gado, carneiras, bem como 
tecidos de lã e seda. Por exemplo, em 1809, Campo Maior era a principal 
porta de entrada de trigo destinado ao mercado lisboeta10. 

Os representantes diplomáticos portugueses, nos Estados Unidos, 
nos seus despachos e ofícios, mostram-se preocupados com o contrabando. 
De facto, este tipo de trocas estava no centro das atenções de todos os que 
detinham funções governativas e envolvia interesses consideráveis. Durante 
as guerras em que a Grã-Bretanha se viu envolvida, nos inícios do século 
XIX, na Europa e na América, o território português serviu como base para o 
contrabando de mercadorias inglesas tanto para Espanha, como para os 
Estados Unidos11. Por vezes navios americanos, carregados com produtos 
proibidos de entrar em território português, declaravam que o seu destino 
final era Gibraltar. Na realidade, porém, tencionavam desembarcá-los em 
Portugal metropolitano, Açores, Madeira ou Cabo Verde. Para o efeito, 
pretextavam uma emergência, de modo a terem autorização de entrada nos 
portos portugueses e poderem levar a cabo o comércio ilícito a que se 

NOVAIS, Fernando A. — Portugal e Brasil na crise do antigo sistema colonial (1777-1808), 4 a . 
ed., S. Paulo, Editora Hucitec, 1986, p. 178; 184-185. 

RIBEIRO, Maria de Lourdes Roque de Aguiar, ob. cit., p. 13. 

' JUSTINO, David — A formação do espaço económico nacional. Portugal 1810-1913, vol. 1, 
Lisboa, Vega. 1988, p. 215-223 (col. Documenta histórica, 10). 

1 PEDREIRA, Jorge Miguel Viana — Estrutura industrial e mercado colonial. Portugal e Brasil 
(1780-1830), Linda-a-Velha, Difel, 1994, p. 333. 
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propunham12. A legislação comercial dos Estados Unidos era diferente da 
europeia e o governo americano não cooperava com os cônsules estrangeiros, 
se não houvesse um tratado especial para esse efeito, como era o caso de 
Portugal, em 1826. Assim, a prevenção do contrabando dependia apenas das 
autoridades portuguesas13. 

Os cônsules portugueses em território estadunidense procuravam 
dificultar o tráfico ilícito através da obrigatoriedade de apresentação, à 
chegada ao destino, de uma série de documentos assinados e autenticados 
pelos agentes consulares lusos no porto de origem. O objectivo era o de 
evitar que os donos das mercadorias exibissem um manifesto de carga falso, 
indicando um valor fictício. Este subterfúgio permitia-lhes desembarcar as 
mercadorias pela calada da noite, fugindo, assim, ao pagamento dos direitos 
alfandegários14. Além disto, os capi tães dos navios americanos não 
legalizavam os despachos das cargas transportadas, a fim de esconderem, 
das autoridades alfandegárias portuguesas, os produtos que transportavam 
ilegalmente. Parece, porém, que as alfândegas em Portugal não cumpriam o 

12 "Manifestos certificados, e se fundão que não são requeridos os certificados consulares 
portugueses, nas alfandegas da mesma nação, e o que he mais notável a caza de March & Ca. 
desta cidade me mostrarão uma carta de seus correspondentes da Madeira na qual 
expressamente lhes dizem "que não ha necessidade alguma de certificados consulares, 
unicamente o da saúde, e se aqui achão difficuldade com o consul, que despachem para 
Gibraltar e entrem na Madeira que lá não se põem difficuldade alguma." Se effectivamente isto se 
practica na Madeira e mais ilhas, he contrario às leis decretadas por S. Magestade, e mui 
favorável a transacções de contrabando. Tenho tãobem sido informado que algumas embarcações 
americanas despachão aqui para Gibraltar com cargas de milho, aduella e tabaco, já com tenção 
de entrarem no porto de Lisboa, debaixo do pretexto de arribada forçada: estas negociações bem 
demonstrão com que intentos são feitas; de maneia que com estas dificuldades (às quaes se 
poderia pór termo, impondo um direito de 10 por cento, ademais dos uzuaes, sobre aquellas 
fazendas etc que não levassem os devidos certificados consulares) he-me impossivel formar um 
mappa exacto das exportações, e impedir aqui a perca que a Real Fazenda deve indubitavelmente 
suster, em transacções desta natureza." A.N.T.T., Ministério dos Negócios Estrangeiros, Arquivo 
Central, correspondência recebida, correspondência dos consulados portugueses nos Estados 
Unidos da América, caixa 273 (1788-1832). Ofício do cônsul de Portugal em Nova Iorque, 
Joaquim César de la Figanière e Morão, datado de Nova Iorque, 3 de Janeiro de 1825; ofício do 
cônsul de Portugal em Nova Iorque, Joaquim César de la Figanière e Morão, para o Ministro e 
Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, I s . conde de Porto Santo, António de Saldanha 
da Gama, datado de Nova Iorque, 4 de Julho de 1825. 

1 3 Idem, ibidem, ofício do cônsul de Portugal em Nova Iorque, Joaquim César de la Figanière e 
Morão, para o Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, 1Q. conde de Porto Santo, António 
de Saldanha da Gama, datado de Nova Iorque, 10 de Julho de 1826. 

1 4 Id., ibid., ofício do cônsul geral, Eugénio António Lobato, para o Ministro e Secretário de Estado 
dos Negócios Estrangeiros, conde de Palmela, D. Pedro de Sousa Holstein, datado de Nova 
Iorque, 30 de Agosto de 1823. 
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seu dever, pois não verificavam "os certificados dos cônsules, cartas de 
saúde e passaportes dos passageiros"15. 

O contrabando foi também uma das preocupações do encarregado de 
negócios Jacob Frederico Torlade de Azambuja, representante de D. Miguel, 
junto do governo de Washington. Este diplomata recomendava aos cônsules 
"que alem de certificarem os manifestos na forma das ordens existentes" 
deviam enviar "debaixo de coberta selada; com direcção aos juizes 
d'alfandega huma copia traduzida em portuguez do manifesto da carga" 
transportada16. Conforme se depreende, é praticamente impossível estimar o 
valor deste comércio, que escapava por completo ao controle das 
autoridades. Aliás, o contrabando, segundo Valentim Alexandre, é um 
"fenómeno endémico na economia do Antigo Regime"17. 

Tendo em mente tudo o que já foi dito, referente às limitações das 
Balanças do Comércio, pa s samos a anal isar o comércio de Portugal 
metropolitano com os Estados Unidos. Vamos comparar o seu volume, em 
termos percentuais, com o realizado entre Portugal e as outras potências, de 
forma a apercebermo-nos da importância das trocas luso-americanas. Todos 
os dados numéricos apresentados neste capítulo, daqui para a frente, foram 
retirados das já citadas Balanças do Comércio. 

2.2. O comércio externo português. 

Se olharmos para os gráficos 2.1 e 2.2 vemos como a economia 
portuguesa estava dependente das trocas com o estrangeiro. Comecemos por 
considerar as exportações, analisando o gráfico 2.1 e o quadro 2, em anexo. 

1 5 Id., ibtd., ofícios do cônsul-geral em Boston, Francisco Vicente Espinoza da Camará Perestrelo, 
para o Ministro dos Negócios Estrangeiros, Sivestre Pinheiro Ferreira, datados de Boston, 24 de 
Abril e 26 de Agosto de 1823; ofício do cônsul em Nova Iorque, Joaquim César de la Figanière e 
Morão, para José António Gonçalves, servindo de Secretário à Real Junta do Comércio, datado de 
Nova Iorque, 19 de Janeiro de 1825. 

1 6 Id., ibid., correspondênci recebida, orrespondência da Legação Portuguesa em Washington, caixa 
554 (1830-1833). Ofício n°. 63 do encarregado de negócios de Portugal em Washington, Jacob 
Frederico Torlade de Azambuja, para o Ministro e Secretário de Estado dos Negócios 
Estrangeiros, 2 9 . visconde de Santarém, Manuel Francisco Mesquita de Macedo Leitão e 
Carvalhosa, datado de Washington, 28 de Junho de 1830. 

1 7 ALEXANDRE, Valentim, ob. cit., p. 52. 
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Assim, no período considerado, com excepção de 1799, mais de 
metade de todas as mercadorias que saiam através dos portos portugueses 
eram destinadas às nações estrangeiras. Mesmo nos anos conturbados das 
invasões francesas os outros países receberam mais de 66% das exportações 
metropolitanas. O ano de 1808 é o que apresenta o menor valor absoluto 
para as exportações portuguesas. Conforme é do conhecimento geral, entre 
1807 e 1814 viveuse um período conturbado, devido ao conflito que opôs a 
França napoleónica à GrãBretanha, colocando toda a Europa a ferro e fogo, 
e em que Portugal se viu envolvido. O montante total das exportações após 
1808 é sempre inferior ao do período 17991807, embora haja uma 
recuperação em 18151816. O mesmo tipo de comentário é valido se 
considerarmos apenas as saídas de mercadorias para o estrangeiro, só que, 
em 18141815, são atingidos os máximos do pósguerra. 

Gráfico 2.1 — Exportações efectuadas através dos portos de 
Portugal continental para os países estrangeiros 
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1 8 O total considerase a soma das exportações para os países estrangeiros com as realizadas para 
os Açores, Madeira e colónias portuguesas. 
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Valentim Alexandre escreve que o Início do declínio das exportações 
portuguesas coincide com a abertura dos portos brasileiros ao comércio com 
as outras potências. Apenas a partir de 1814, porém, com a paz geral, se 
verifica o efeito desta medida tomada pelo Príncipe D. João, ao desembarcar 
na Baía. De facto, uma vez abolido o regime de exclusivo colonial Portugal 
perdeu o papel de entreposto dos produtos brasileiros19. Este sistema era a 
base de importantes trocas comerciais, essenciais para a metrópole. Entre 
elas contavam-se a reexportação de produtos coloniais para os outros países 
e de mercadorias estrangeiras para as colónias20. Paul Bairoch, por seu lado, 
põe em relevo a importância do algodão em bruto neste tráfico, opinião que 
Valentim Alexandre compart i lha. Bairoch observa que o nível das 
exportações portuguesas, por volta de 1800, foi o mais elevado de todo o 
século XIX, representando, nesta al tura, entre 5% a 7% do total das 
exportações europeias. Explica as dificuldades do comércio externo 
português pela perda do monopólio nas trocas com o Brasil, pela estagnação 
nas vendas de vinho e pela pouca diversificação dos produtos exportados21. 
Por outro lado, com o fim dos confrontos militares são reconstituídas as 
marinhas mercantes dos países europeus, formando-se "novas redes de 
relações mercantis, que eliminam a função de Portugal como intermediário 
(que se mantém apenas, e a nível reduzido para a zona mediterrânica)"22. 

Segundo Maria de Lourdes Roque de Aguiar Ribeiro o comércio 
externo português vai estar em crise entre 1808 e 1813, conforme está 
patente nos gráficos e quadros analisados. De facto, o comércio luso-
brasileiro sofreu uma quebra, as exportações para os países estrangeiros 
diminuiram, enquanto as importações aumentaram muito. A partir de 1814 
há uma retoma do comércio23. Por seu turno, Maria de Fátima Bonifácio 
apelida de ruína a evolução do comércio externo depois do colapso de 1806-

1 9 ALEXANDRE, Valentim, ob. cit., p. 768. 

2 0 PEDREIRA, Jorge Miguel Viana, ob. cit., p. 270. 

2 1 BAIROCH, Paul— Commerce extérieur et développement économique de l'Europe au XIXe siècle, 
Paris/La Haye, Mouton/Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, 1976, p. 267. 

2 2 ALEXANDRE, Valentim, ob. cit., p. 776. 

2 3 RIBEIRO, Maria de Lourdes Roque de Aguiar, ob. cit., p. 14. 
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1807. A mesma autora, contudo, explica esta evolução como sendo o 
"resultado de duas fortes ondas recessivas" uma ocorrida em 1810-1815 e 
outra ao longo da década de 1820-183024. 

Após 1822 o valor das exportações continua baixo, mesmo juntando 
o montante das mercadorias expedidas para o Brasil ao das enviadas para as 
outras potências. A América do Sul é ainda um destino importante para os 
produtos que saíam através dos portos portugueses, conforme se pode ver 
pelo gráfico 2.1 e quadro 2, em anexo. Em 1826 e 1829, o Brasil absorveu 
respectivamente 31,94% e 34,22% dos bens vendidos para fora do espaço 
lusitano25. O responsável pela Balança do Comércio de 1823 queixava-se das 
dificuldades experimentadas pelo comércio português, "reduzido ao mais 
limitado circulo commercial", e lamentava que o país se visse obrigado a 
gastar os seus capitães no ócio, ou a expolos a perigozas especulações". Não 
deixava, contudo, de constatar que, ainda assim, o comércio t inha atingido 
a soma de 73 milhões de cruzados, mostrando-se confiante no futuro do 
país26. Na Balança do Comércio de 1818, Maurício José Teixeira de Morais, 
na opinião de Maria de Lourdes Roque de Aguiar Ribeiro, exagera nas 
considerações tecidas acerca da "solidez comercial de Portugal", embora, 
considere que, a partir de 1814, há um incremento das trocas e os saldos 

2 4 BONIFÁCIO, Maria de Fátima — Seis estudos sobre o liberalismo português, Lisboa, Editorial 
Estampa, 1991, (col. Imprensa Universitária, 89), p. 119. 

2 5 Conforme se pode ver no quadro 2, no Anexo I, e gráfico 2 .1 , a Balança de Comércio de 1824 
apresenta uma rubrica que indica o valor dos produtos exportados para Buenos Aires, 
totalizando 1.360.7398043, correspondendo a 11,17% do total das vendas portuguesas ao 
estrangeiro. Tal como Valentim Alexandre (vide Os Sentidos do Império. Questão nacional e 
questão colonial na crise do Antigo Regime português, Lisboa, 1988, dissertação de 
doutoramento policopiada. Anexo estatístico. Quadro CIV, Comércio luso-brasileiro (1808-
1831).) estamos em crer que o destino final destas mercadorias era na realidade o Brasil. A 
corroborar esta afirmação, aduzimos o facto de em 1824 os produtos enviados para o Brasil 
representarem apenas 12,58% do total e do seu valor (1.531.9718320) ser muito menor do que 
o dos anos anteriores e posteriores, com excepção de 1831. Em relação a este ponto é ainda 
referir que o cônsul português em Nova Iorque, Joaquim César de la Figanière e Morão, 
comentava o facto de no referido ano de 1824 muitos dos barcos saídos do porto nova-iorquino 
com destino a Buenos Aires acabarem por descarregar no Brasil. Na realidade este reino era um 
mercado atractivo. A.N.T.T., Ministério dos Negócios Estrangeiros, Arquivo Central, 
correspondência recebida, correspondência dos consulados portugueses nos Estados Unidos da 
América, caixa 273 (1788-1832). Mapa das exportações do porto de Nova Iorque para os 
domínios portugueses entre 2 de Agosto e 31 de Dezembro de 1824 anexo ao ofício do cônsul de 
Portugal em Nova Iorque, Joaquim César de la Figanière e Morão para o Secretário da Junta de 
Comércio datado de Nova Iorque, 19 de Janeiro de 1825. 

2 6 Id., Jun ta do Comércio, Balança geral do comércio do reino de Portugal com as nações 
estrangeiras, 1823, livro 208. 
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com a maior parte das nações se tornem positivos27. Aliás, para David 
Justino depois de um período áureo nos inícios do século XIX o comércio 
externo português vai atravessar uma longa depressão durante o resto da 
centúria. As importações só recuperam na década de 70 e as exportações na 
de 9028. 

Analisemos agora o gráfico 2.2 (quadro 3, em anexo), que representa 
as importações portuguesas provenientes das potências estrangeiras. 

Gráfico 2.2 — Importações dos países estrangeiros entradas através dos 
portos de Portugal continental (percentagem em relação ao total)29 
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Fonte: Quadro n 9 . 3 incluído n o anexo estat ís t ico. 

Vê-se de imediato, que as entradas de mercadorias estrangeiras 
através dos portos metropolitanos portugueses tiveram u m aumento 
considerável, em volume e percentagem em relação ao total de 1796 (48,35%) 
a 1797 (72,43%), para depois se situarem entre 50,52% e 58,05%, no período 

2 7 RIBEIRO, Maria de Lourdes Roque de Aguiar, ob. cit., p. 17. 

28 JUSTINO, David — A formação do espaço económico nacional. Portugal 1810-1913, vol. 2, 
Lisboa, Vega. 1989, (col. Documenta histórica, 11), p. 133. 

2 9 O total considera-se a soma das importações provenientes dos países estrangeiros com as dos 
Açores, Madeira e colónias portuguesas. 

70 



que vai de 1799 a 1806. Em 1807 os bens provenientes das potências 
estrangeiras apenas constituíram 45,02% de todos os produtos entrados nos 
portos metropolitanos. Atingem os 81,68% em 1808 para logo descerem 
60,13% em 1809, man tendo-se acima dos 80% nos qua t ro anos 
subsequentes. 

No decurso do período 1796-1831, as importações atingiram em 
termos absolutos o seu valor mais baixo em 1808 com 3.355.456$584, 
enquanto em 1811 alcançaram o mais elevado, 44.008.550$193. A invasão 
do território metropolitano português pelos exércitos franceses, em 1807-
1808, 1809 e 1810-1811, teve como consequência a vinda para a Península 
de forças britânicas, com o propósito de ajudar a libertar Portugal, tendo 
ficado aqui acantonadas duran te algum tempo. Isto fez aumen ta r a 
necessidade de géneros pa ra al imentar os militares estacionados em 
território português, daí, o montante atingido em 1811, pelas importações. 

O reduzido valor de 1808 explica-se pelo facto de, até finais de Agosto 
desse ano, Portugal ter estado ocupado pelas forças napoleónicas e de haver 
tido os portos bloqueados pela marinha britânica. O prólogo da Balança do 
Comércio de 1808 refere que só "depois da felix entrada da esquadra ingleza 
neste porto [Lisboa], no memorável dia 2 de Setembro, então he que tiverão 
principio algumas tranzaçoens commercials, que apenas se dirigirão a 
abastecer este reino de géneros de primeira necessidade, pois o golpe que a 
Providencia acaba de descarregar sobre nós, nos deixou evacuados da moeda 
girante e das nossas principais riquezas". Além do mais , as trocas 
comerciais entre os portos metropolitanos e as colónias foram, no decurso 
deste ano, muito diminutas. Para isso contribuia o facto dos produtos do 
Brasil "hirem directamente para Inglaterra, nas embarcaçoens portuguezas e 
britânicas, entrando neste reino, h u m a parte dos nossos navios em 
lastro"30. De 1816 a 1822 as importações provenientes do estrangeiro 
Eitingem importâncias semelhantes às de antes da Guerra Peninsular, se 
bem que mais baixas a partir de 1820. As percentagens em relação ao total 
variam entre 58, 64% em 1817 e 65,46% em 1815. 

3 0 M.O.P.T.C., Junta do Comércio, Balança geral do comércio do reino de Portugal com as nações 
estrangeiras, 1808 , SGC 5-7. 
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Após 1822, uma vez que as possessões portuguesas pouco forneciam 
à metrópole esta fica quase completamente dependente das importações 
provenientes do estrangeiro, categoria na qual passamos a incluir o Brasil, 
dado, neste ano, este país ter escapado ao domínio da coroa portuguesa. De 
facto, a partir de 1824 estas importações situam-se sempre acima dos 90%, 
mesmo sob o regime de D. Miguel, chegando, em 1829, a atingir os 98,52%. 
E é natural que o seu valor absoluto diminua cerca de 3.000 contos de 1830 
para 1831, dada a difícil situação do país. Refira-se, ainda, que, mesmo após 
a emancipação, o Brasil cont inua a ocupar um lugar de relevo como 
fornecedor de produtos a Portugal, pois, a partir de 1826, mais de um quarto 
dos bens comprados ao estrangeiro eram-no ali. 

Conforme acabámos de ver, a economia portuguesa mostrava-se 
dependente do comércio com o estrangeiro, o que se acentua ainda mais 
quando o Brasil, escapando ao controle político de Portugal, e seguindo as 
pisadas da América espanhola, se torna independente. De resto, a colónia 
sul-americana era a ún ica parcela realmente importante , em termos 
comerciais, do Império português. O comércio com as i lhas atlânticas 
(Açores, Madeira e Cabo Verde) e os restantes estabelecimentos lusitanos na 
África e na Ásia era pouco significativo. 

Entre finais da década de 1770 e a primeira invasão francesa, 
ocorrida em 1807/1808, o comércio externo português teve a sua melhor 
época. A balança comercial reequilibrou-se, deixando de ser deficitária. Isto 
deveu-se a uma situação internacional favorável e ao facto das medidas 
tomadas pelo Marquês de Pombal estarem a dar frutos. Por outro lado, a 
neutral idade de Por tugal abr iu- lhe novas perspect ivas no tráfico 
internacional. O país assumiu-se como um entreposto do comércio euro-
atlântico e do comércio com o Oriente31. De facto, a guerra de independência 
dos Estados Unidos levou a uma "reanimação do comércio da Ásia"32. O 

SERRÃO, José Vicente, ob. cit., p. 109-110; PEREIRA, Miriam Halpern, ob. cit., p. 35. 

PEDREIRA, Jorge Miguel Viana, ob. cit., p. 265. 
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reinado de D. Maria I, sobretudo entre 1780 e o início do século XIX, parece 
ter sido um período de grande desenvolvimento33. 

Borges de Macedo, por seu lado, constata que o comércio geral 
português quadruplicou de 1789 a 180634. Para Adrien Balbi as trocas de 
Portugal, tanto com os países estrangeiros, como com as colónias, antes da 
partida do rei para o Brasil, t inham atingido um grande volume. Assim, 
apesar de todos os obstáculos era superior ao das outras nações da Europa, 
com excepção da Inglaterra e de Hamburgo. Entre as dificuldades que se 
opunham ao desenvolvimento do comércio Balbi enunciava a nulidade do 
comércio interno, a pouca extensão do país e o pequeno número de 
habitantes. A despeito do tráfico comercial não ser tão florescente quanto 
fora no século XVI, este não era tão limitado, nem tão pouco importante, 
quanto o faziam crer certos viajantes, economistas e geógrafos que t inham 
escrito sobre Portugal. Além do mais, seriam os produtos coloniais os 
responsáveis pela prosperidade portuguesa35. 

José Jobson Andrade Arruda e Jorge Miguel Viana Pedreira partilham 
da mesma opinião. O primeiro afirma que o lugar de Portugal no tráfego 
internacional era apenas inferior ao da Holanda, tendo-se em conta a 
proporção entre a população e a participação no comércio externo36. O 
segundo refere que um conjunto de circunstâncias favoráveis — aumento da 
procura e diminuição da concorrência — permitiram um melhor escoamento 
dos produtos do Brasil37. Mas, para José Vicente Serrão, a invasão 
capitaneada por Junot e a consequente partida da família real para o Brasil 
puseram termo ao exclusivo colonial e à "lógica de funcionamento do 

3 3 LABOURDETTE, Jean-François — Le Portugal de 1780 à 1802, Paris, S.E.D.E.S., 1985, (col. 
Regards sur l'histoire, 57) p. 82. 

3 4 MACEDO, Jorge Borges de, ob. cit., p. 235. 

3 5 BALBI, Adrien — Essai statistique sur le royaume de Portugal et d'Algarve, comparé aux autres 
états de l'Europe, tomo 1, Paris, Rey et Gravier, 1822, p. 401-402; 412-413; 431. 

3 6 ARRUDA, José Jobson de Andrade — O Brasil e a crise económica de Portugal na primeira 
década do século XIX. «Ler História», Lisboa, 8, 1986, p. 77; 83-84. 

3 7 PEDREIRA, Jorge Miguel Viana, ob. clt. , p. 264. 
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sistema mercantil". Deste modo, o papel de Portugal na economia mundial 
vaise modificar38. 

Miriam Halpern Pereira classifica as consequências da ruptura do 
pacto colonial e a alteração das condições de comércio lusobritânico como 
catastróficas, acontecendo que, nos inícios do século XIX, a difícil situação 
inst i tucional e económica do país não lhe permit iam fazer face à 
concorrência internacional39. Parece, porém, que, até 1806, apesar das 
dificuldades causadas pela guerra, Portugal tirou mais vantagens do que 
prejuízos do conflito europeu. E, nos finais de setecentos o valor do 
comércio externo português per capita era superior ao de Espanha, Itália e 
Alemanha40. 

Gráfico 2.3 — Saldos anuais do comércio externo português 
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Fonte: Quadro nQ. 4 incluído no anexo estatístico. 

Ao analisarmos o quadro 4, em anexo, e os gráficos 2.3 e 2.4 
verificamos que os saldos anuais das Balanças do Comércio, com os países 
estrangeiros, existentes para o período 17761796 são negativos. Daí 

3 8 SERRÃO, José Vicente, ob. cit., p. 111. 

3 9 PEREIRA, Miriam Halpern, ob. cit., p. 3536. 

4 0 PEDREIRA, Jorge Miguel Viana, ob. cit., p. 270; 373. 
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Fernando Novais escrever que a inversão desta tendência se deve ter dado 
entre 1787 e 179641. O ministro americano, David Humphreys, por seu lado, 
nos inícios de 1792, informava o governo estadunidense que as trocas entre 
as principais potências europeias e Portugal continuavam favoráveis a este 
último42. Após 1796 e até 1809, os resultados são positivos, com excepção 
dos anos 1797 e 1799. Enquanto isto, as trocas lusobrasileiras eram 
caracterizadas por um pequeno deficit 43. De 1810 em diante, os saldos 
anuais do comércio externo são sempre desfavoráveis a Portugal. Conforme 
se verifica a balança comercial desiquilibrouse de forma brusca a partir 
desta altura44. 

Gráf ico 2.4 — Saldos a c u m u l a d o s do c o m é r c i o e x t e r n o po r t uguês 
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Fonte: Quadro nQ. 4 Incluído no anexo estat ís t ico. 

4 1 NOVAIS, Fernando A., ob. cit., p. 288289. 

4 2 "In confirmation of the description I have given of its general prosperity I can add, that exchange 
between Portugal, and the monied countries of Europe continues in favor of the former." N.A.R.A., 
General records of the Department of State, Central files, Despatches from United States 
Ministers to Portugal, 1790-1906, vol. 3 (November 19, 1790 — September 17, 1793). (National 
Archives microfilm publication, M43, rolo 2). Despacho ne . 42 do ministro residente, David 
Humphreys, para o Secretário de Estado, Thomas Jefferson, datado de Lisboa, 1 de Janeiro de 
1792. 

4 3 PEDREIRA, Jorge Miguel Viana, ob. cit., p. 304; 354. 

4 4 PEREIRA, Miriam Halpern, ob. cit., p. 36. 
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Depois de 1812, o país, sempre deficitário em relação ao estrangeiro, 
vai acumulando saldos negativos, o mesmo acontecendo com o Brasil após 
1809. Toda esta s i tuação irá levar à contracção do comércio externo 
português45. 

Portugal t inha uma economia complementar à da Grã-Bretanha. De 
facto, entre as duas estratégias de desenvolvimento possíveis, concorrência 
ou complementaridade com a potência mais desenvolvida, o país teve de 
optar pela segunda hipótese. Apesar da importância do seu império colonial 
e da sua posição geográfica, acusava falta de matérias-primas, pelo que teve 
de escolher a via da complemen ta r i dade com o Reino Unido, 
superindustrializado para a época, segundo Paul Bairoch. De acordo com 
esta estratégia, Portugal exportava produtos agrícolas para Inglaterra e 
importava artigos manufacturados. O custo dos primeiros t inha aumentado 
nas ilhas britânicas, enquanto que o preço dos segundos havia diminuido 
devido aos avanços técnicos. Esta via foi seguida por países como a 
Dinamarca, a Noruega e a Finlândia, permitindo u m crescimento mais 
rápido das exportações do que o dos países com economias concorrenciais 
com a da Grã-Bretanha como a Bélgica e a Suécia. Convém, porém, recordar 
que o crescimento económico destas nações foi muito mais rápido do que o 
dos países que tinham seguido a primeira opção. 

Reflra-se, ainda, que no início do século XIX Portugal t inha uma 
estrutura económica próxima da de um país subdesenvolvido, devido ao tipo 
de relações comerciais que t inha com a Inglaterra, primeira potência a 
industrializar-se no século XVIII46. Contudo, o país, apesar de inserido na 
órbita britânica, conseguiu "recuperar em larga medida a sua independência" 
durante o século XVIII. Com efeito, a centúria de setecentos foi próspera, 
dada a enorme acumulação de capital proveniente das trocas coloniais47. De 
qualquer modo, entre 1777 e 1808, ao mesmo tempo que se verifica um 
aumento dos volumes e dos valores do comércio com os países europeus dá-

4 5 PEDREIRA, Jorge Miguel Viana, ob. cit., p. 304; 354-355. 

4 6 BAIROCH, Paul, ob. cit., p. 87; 260-261; 269. 

4 7 PEREIRA, Miriam Halpern, ob. cit., p. 34-35. 
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se uma diversificação dos parceiros comerciais. A Grã-Bretanha deixa, 
assim, de desempenhar um papel tão esmagador como até aí48 . 

É sobre este pano de fundo que iremos analisar o comércio de 
Portugal metropoli tano com os Estados Unidos e ao mesmo tempo 
tentaremos determinar a sua importância em relação ao tráfico com os 
outros pa íses . Antes de começarmos, devemos referir que após a 
independência das treze colónias americanas a es t rutura das trocas e os 
produtos transaccionados mantêm-se semelhantes aos do período colonial. 

2.2.1. Exportações 

2.2.1.1. Para o estrangeiro. 

Analisemos agora as exportações de Portugal pa ra os países 
estrangeiros. 

Nos finais do século XVIII, conforme vimos, a política seguida pelo 
Marquês de Pombal estava a dar resultados e, mesmo sem o ouro brasileiro, 
a economia portuguesa estava em recuperação. Verifica-se um aumento dos 
produtos exportados, especialmente têxteis. Pombal ten tara diminuir a 
influência do comércio britânico em Portugal e procurara desenvolver 
contactos com zonas, tal como a América do Norte, produtoras de bens e 
matér ias-pr imas essenciais para o país. Segundo Sandro Sideri, a 
importância estratégica de Portugal aumentara, uma vez que a produção de 
matérias-primas do Brasil, imprescindíveis à Europa e América do Norte, 
estava em expansão49. 

A Inglaterra (gráfico 2.5 e quadro 5, em anexo) era o principal destino 
dos produtos saídos pelos portos portugueses. No último quartel do século 
XVIII a percentagem, em relação ao total, das exportações lusitanas, com 
destino a Inglaterra, aumentou, no dizer de Sideri, "lenta mas firmemente". 
E, segundo o mesmo autor, estas conhecem um crescimento da ordem dos 

4 8 SERRÃO, José Vicente, ob. cit., p . 110. 

4 9 SIDERI, Sand ro — Comércio e Poder. Colonialismo Informal nas relações anglo-portuguesas, 
Lisboa, Edições Cosmos, 1978, p . 155; 173; PEDREIRA, Jorge Miguel Viana, ob. cit., p . 5 2 . 
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67%50. As remessas para as i lhas britânicas terão acusado uma certa 
estabilidade até 1780, a l tura a partir da qual sofreram um incremento 
significativo51. Em 1799, as vendas à Grã-Bretanha representam 51,211% do 
total e 48,839%, em 1803. Neste ano, porém, as exportações de Portugal 
para a Inglaterra atingem o valor máximo, do período 1796-1831, mais de 
10.500 contos de réis. A sua importância aumenta no quinquénio 1809-
1813, embora não sejam estes os anos em que se atingem os montantes 
mais elevados. Isto explica-se pelos conflitos em que as potências europeias 
se viram envolvidas, tornando Portugal extremamente dependente das trocas 
com as ilhas britânicas52 . Depois destas datas, não obstante os valores 
serem mais modestos, o Reino Unido continua a ser o maior comprador de 
mercadorias a Portugal. 

Gráfico 2.5 — Exportações para os Estados Unidos e Grã-Bretanha 
(percentagem em relação ao total)  
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Fonte: Quadro rr2. 5 incluído no anexo estat ís t ico. 

5 0 SIDERI, Sandro, ob. cit., p. 170-171; 180. 

5 1 PEDREIRA. Jorge Miguel Viana, ob. cit., p. 52 

5 2 Id., Ibid., p. 323. 
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A Espanha, França, Hamburgo e a Península Itálica, conforme se 
pode ver pelo quadro 5, em anexo, são, depois da Inglaterra, os melhores 
clientes de Portugal. Destes, todavia, só a Espanha não viu o comércio 
interrompido durante a Guerra Peninsular. 

A Balança do Comércio de 1811 explica o baixo valor das exportações 
deste ano, menos de 7 mil contos, devido a más colheitas causadas por 
condições atmosféricas adversas e por os países estrangeiros irem buscar 
directamente ao Brasil os produtos tropicais53. 

Os Estados Unidos não ocupam um lugar relevante nas exportações 
portuguesas. Nem os montantes atingidos são demasiado elevados, nem 
alcançam u m a grande importância percentual, no cômputo anual das 
mercadorias saídas de Portugal, com destino ao estrangeiro. Dois anos, no 
entanto, constituem uma excepção, 1812 e 1815, altura em que os Estados 
Unidos estão em guerra com a Grã-Bretanha. Em 1812, as exportações 
ultrapassaram os 1.900 contos e, em 1815, os 1.000 contos, representando 
respectivamente 18,554% e 5,285% do total. Nos inícios de 1823, o cônsul 
português em Baltimore, José Joaquim Ramos Zuzarte, lamentava que o 
tráfego comercial luso-americano fosse tão diminuto54. Depois desta data, 
apenas o ano de 1825 tem alguma expressão (654.104$390 correspondentes 
a 6,061%), atingindo o mínimo de todo o período estudado em 1830, ou seja 
66.533$ 143 equivalentes a 0,66%. 

Jacob Frederico Torlade de Azambuja, num relatório de Setembro de 
1825, queixava-se do estado de estagnação a que tinha chegado o comércio 
entre Portugal e os Estados Unidos. Atribuia este estado de coisas ao 
aumento dos direitos sobre os produtos portugueses, em particular os 
vinhos55. Igualmente, em 1829, J. Pemberton Hutchinson, cônsul americano 

5 3 A.N.T.T., Junta do Comércio, Balança geral do comércio do reino de Portugal com as nações 
estrangeiras, 1811, livro 466. 

5 4 Id., Ministério dos Negócios Estrangeiros, Arquivo Central, correspondência recebida, 
correspondência dos consulados portugueses nos Estados Unidos da América, caixa 273 (1788-
1832). Ofício do cônsul em Baltimore, José Joaquim Ramos Zuzarte, para o Ministro e Secretário 
de Estado dos Negócios Estrangeiros, Silvestre Pinheiro Ferreira, datado de Baltimore, 19 de 
Janeiro de 1823. 

5 5 "... devemos com razão admirar-nos, de vêr, que o commercio entre Portugal e os Estados Unidos, 
se acha n'hum tal estado de langor que se pode reputar quaze por huma completa aniquilação. 
Os systemas regulamentarios e restrictivos, são entre outras as principaes causas desta 
decadência." B.N.L., mss. 60, nQ.4, doc.2. AZAMBUJA, Jacob Frederico Torlade Pereira de — 
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em Lisboa, referia que as trocas comerciais entre os dois países eram 
escassas , t endo t endênc ia a diminuir , devido à s i t u a ç ã o política 
portuguesa56. O enorme valor registado em 1812 devese ao envio de mais de 
1.500 contos em patacas espanholas para pagar as importações. Em 1815, 
porém, apenas saiu moeda de prata no valor de 31.200$000. 

A Inglaterra era também a maior compradora de bens produzidos em 
Portugal, que aparecem sob a denominação de produtos do Reino. Entre 
1796 e 1807, apenas em 1797 as vendas às ilhas britânicas representaram 
menos de 50% (gráfico 2.6 e quadro 6, em anexo). 

Gráfico 2.6 — Exportação de produtos do Reino para os Estados Unidos 
e Grã-Bretanha (percentagem em relação ao total)  
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Fonte: Quadro n 9 . 6 incluído n o anexo estat ís t ico. 

Relatório acerca das relações comerciais entre Portugal e os Estados Unidos (1825), Lisboa, 24 
de Setembro, de 1825, fis. 1. Uma cópia deste relatório encontrase no A.N.T.T., Ministério dos 
Negócios Estrangeiros, Arquivo Central, correspondência recebida, correspondência das Legações 
Portuguesas. Washington, caixa 553 (1824-1829). 

5 6 N.A.R.A., General records of the Department of State, Central files, Despatches from United States 
Consuls In Lisbon, 1790-1906, vol. 5 (January 3, 1827 — December 27, 1834). (National 
Archives microfilm publication., T180 rolo 5). Despacho do cônsul americano, J. Pemberton 
Hutchinson, para o Secretário de Estado, M. Van Buren, datado de Lisboa, 20 de Maio de 1829. 
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O valor e a percentagem mais baixos são atingidos em 1808 
(respectivamente 383.688$ 120 e 44,9%) enquanto 1810 é o ponto máximo. 
Estes são, porém, os anos da intervenção napoleónica em Portugal, o que 
explica estas anomalias. A partir de 1814, e até 1831, as exportações para a 
Grã-Bretanha oscilam entre os 67,914% em 1816 e os 87,155% em 1818. 
Perante estes dados, facilmente se compreende a pouca relevância dos outros 
países neste comércio. 

As vendas aos Estados Unidos, ao longo do período considerado, 
nunca alcançam os 9% do total. Aliás, o ano mais significativo é o de 1796 
com 8,407% (328.843$848) e o de menor importância 1814 com 0,291%. Até 
à chegada de Junot a Lisboa, os Estados Unidos são clientes regulares dos 
produtos portugueses. De 1808 a 1814, as mercadorias metropolitanas 
adquiridas pelos norte-americanos apresentam um valor sensivelmente igual 
ao do período anterior exceptuando, precisamente, os anos de 1808 e 1814. 
Se por um lado as invasões francesas e o bloqueio marít imo não 
interromperam o comércio luso-americano, a guerra de 1812 não fez 
aumentar o consumo dos artigos produzidos em Portugal na América do 
Norte. Depois de 1815 este tráfico continua, embora não alcance a 
importância de finais do século XVIII e princípios do século XIX. Em 1828, 
Torlade de Azambuja é de opinião que se podem e devem incrementar as 
relações comerciais entre os dois países. Interessaria aos Estados Unidos 
fornecer mercadorias várias e em contrapartida conceder facilidades à 
entrada dos vinhos portugueses. A federação norte-americana podia, assim, 
tornar-se um vasto mercado para estes produtos57. 

Como as Balanças do Comércio apenas registam as mercadorias 
saídas através dos portos metropolitanos, não admira que a rubrica 
"produtos das ilhas" (quadro 7, em anexo) somente indique o valor de 
322$560 para 1812. De facto, conforme referimos, a Madeira e os Açores 
enviavam os seus produtos directamente para o território estadunidense. A 
análise das estatísticas americanas, no capítulo seguinte, permitirá, em 

5 7 A.N.T.T., Ministério dos Negócios Estrangeiros. Arquivo Central, correspondência recebida, 
correspondência das legações Portuguesas. Washington, caixa 553 (1824-1829). Ofício n». 17 
do encarregado de negócios indigitado, Jacob Frederico Torlade Pereira de Azambuja, para o 
Ministro e Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, 2 e . visconde de Santarém, Manuel 
Francisco Mesquita de Macedo Leitão e Carvalhosa, datado de Washington, DC, 4 de Janeiro de 
1829. 
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certa medida, quantificar este escambo. Não há t ambém quaisquer 
referências a produtos africanos exportados pela metrópole portuguesa para 
os Estados Unidos (quadro 8, em anexo). 

A Inglaterra é, até 1810, um bom cliente dos artigos brasileiros 
exportados através dos portos portugueses. A partir daí a Grã-Bretanha 
diminui as compras destas mercadorias em Portugal, u m a vez que vai 
abastecer-se directamente à América do Sul. Contudo, conforme escreve 
Valentim Alexandre, nos finais do século XVIII e princípios do século XTX, o 
Reino Unido não ocupa um lugar preponderante na compra de géneros das 
colónias portuguesas. Aliás, ainda segundo o mesmo autor, a Inglaterra não 
dominava este comércio. Importava cerca de um terço do total dos produtos 
coloniais brasileiros, sendo apenas um dos quatro grandes consumidores 
desses bens. O algodão era a principal mercadoria transaccionada58, embora, 
na fase de expansão da Revolução Industrial Inglesa, sofresse a concorrência 
do algodão americano59. 

A Grã-Bretanha foi forçada a abastecer-se desta matéria-prima no 
Brasil, devido à Guerra da Independência das colónias da América do Norte, 
até aí suas principais fornecedoras60. E, mesmo após a emancipação dos 
Estados Unidos, temendo possíveis interrupções deste tráfico, as ilhas 
britânicas continuaram a comprar algodão brasileiro, indispensável para o 
regular funcionamento da indústria inglesa61. Refira-se, a propósito, que 
este escambo contribuiu, segundo Charles Boxer, para o desenvolvimento do 
Maranhão, uma zona atrasada e subdesenvolvida, até 175562 . Houve um 
aumento contínuo dos preços do algodão, daí que devido a este fenómeno e 

5 8 ALEXANDRE, Valentim, ob. cit., p. 36; 69. 

5 9 ARAÚJO, Ana Cristina Bartolomeu de — O "Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves" 1815-
1822. «Revista de História das Ideias», Coimbra, 14, 1992. 

6 0 BOXER, Charles, ob. cit., p. 192. 

6 1 MACEDO, Jorge Borges de — O Bloqueio Continental (Economia e Guerra Peninsular), 2a.ed., 
Lisboa, Gradiva, 1990, (col. Construir o Passado, 20), p. 56-57. 

6 2 BOXER, Charles, ob. cit., p. 192. 
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à situação política da Europa o valor das suas exportações quase duplicasse 

nos finais do século XVIII e princípios do século XIX63. 
Em 1799, o Reino Unido importou 100.661 sacas de algodão 

brasileiro e apenas 28.535 do norte-americano. Em 1806 e 1807 a situação 
tinha-se invertido, fornecendo os Estados Unidos uma quantidade muito 
superior desta matéria-prima, respectivamente 124.491 e 111.554 sacas, 
contra as 44.812 e 18.981 compradas a Portugal. Este decréscimo é ainda 
mais marcante, se tivermos em mente que uma saca do Brasil pesava em 
média cerca de 110 libras e u m a dos Estados Unidos 300 libras64. A 
explicação para este fenómeno poderá residir no facto do algodão brasileiro 
ser de qualidade inferior ao norte-americano65. Ambrósio Joaquim dos Reis, 
Secretário Geral da Legação Portuguesa ao Congresso de Viena, no entanto, 
informava que os ingleses necessitariam sempre de algodão do Brasil, 
sobretudo do de Pernambuco "para as manufacturas finas", pois o de 
qualidade equivalente proveniente da América do Norte e de outras regiões 
era insuficiente para as necessidades da Inglaterra66. E é interessante notar 
que, em 1811, Portugal enviou para os Estados Unidos 590 arrobas de 
algodão ( 1,98% do total) num valor de 3.964$800. 

Refira-se, a propósito, que também a França se abasteceu deste 
produto em Portugal quando, devido ao bloqueio continental , se viu 
impossibilitada de o adquirir no mercado americano. As compras da França 
foram significativas, sobretudo no triénio 1814-1816. O algodão brasileiro 

6 3 SIDERI, Sandro, ob. cit., p. 158. 

6 4 Memória enviada por Ambrósio Joaquim dos Reis, Secretário geral da Legação portuguesa ao 
Congresso de Viena e posteriormente Conselheiro de comércio nas missões estrangeiras, ao 
Príncipe Regente intitulada Observações sobe os futuros arranjamentos comerciais entre a Gra-
Bretanha e o Brasil. 1808, transcrita em CAPELA, José Viriato — Política, administração, 
economia e finanças públicas portuguesas (1750-1820), Braga, Instituto de Ciências Socia l . 
Universidade do Minho, 1993, p. 163; CAPELA, José Viriato — O Tratado de 1810 com a 
Inglaterra e a ruína das Indústrias nacionais. Uma crítica de António Araújo de Azevedo, conde 
da Barca. «Bracara Augusta», Braga 40, p. 58. 

6 5 RIBEIRO, Maria de Lourdes Roque de Aguiar, ob. cit., p. 110. 

6 6 Memória enviada por Ambrósio Joaquim dos Reis, Secretário geral da Legação portuguesa ao 
Congresso de Viena e posteriormente Conselheiro de comércio nas missões estrangeiras ao 
Príncipe Regente, intitulada Observações sobe os futuros arranjamentos comerciais entre a Gra-
Bretanha e o Brasil. 1808, transcrita em CAPELA, José Viriato — Política, administração, 
economia e finanças públicas portuguesas (1750-1820), p. 163 
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permitiu, ainda, que o saldo do comércio com os países estrangeiros se 

tornasse positivo. 
Por outro lado, entre 1801 e 1821, Portugal exportou quantidades 

perfeitamente negligenciáveis de açúcar brasileiro para os Estados Unidos 
em 1801, 1803, 1812 e 1813. Em 1812, porém, os norte-americanos 
compraram 6.007 arrobas de açúcar o que corresponde a cerca de 10,34% do 
total expedido para as nações estrangeiras. Maria de Lourdes Roque de 
Aguiar Ribeiro chama, ainda, a atenção para o facto do açúcar refinado na 
metrópole e exportado para o estrangeiro aparecer na rubrica produtos do 
Reino67. 

As cidades italianas, a França, Hamburgo e a Espanha continuaram 
a comprar quantidades apreciáveis de produtos do Brasil, na metrópole, 
mesmo depois da abertura dos portos brasileiros ao comércio com os outros 
países. De facto, para a referida autora, Lisboa continua a ser "o interposto 
para os produtos estrangeiros destinados ao Brasil e do Brasil destinados ao 
estrangeiro", mantendo-se intenso este tráfico até 181968. 

Refira-se, todavia, que mesmo após a independência, se bem que em 
menor escala, Portugal continua a ser um entreposto para os produtos deste 
país. E, segundo Valentim Alexandre, mais de 95% das reexportações das 
mercadorias brasileiras para as nações europeias era constituido por açúcar, 
algodão, couros, tabaco, cacau e café. 

As aquisições que os Estados Unidos faziam destes artigos, conforme 
se pode ver pelo quadro 9, em anexo, não foram constantes, nem nunca 
atingiram montantes muito elevados. Em termos percentuais , a s u a 
importância é quase nula, u l t rapassando ligeiramente os dois pontos 

67 Exportações de açúcar brasileiro para os Estados Unidos 
(unidade - arrobas) 

Anos E.U.A. % em relação 
ao total 

1801 1 2 0 0,004 
1803 184 0,013 
1812 6 007 10,339 
1813 7 1 9 1,472 

RIBEIRO, Maria de Lourdes Roque de Aguiar, ob. cit., p. 60-61; 68 (quadro 60); 110-113; 123. 

6 8 Id., ibid., p. 143. 

84 



percentuais em 1811 e 1812. Depois de 1815, só em 1822, 1829 e 1830, os 
americanos voltam a comprar destes artigos em Portugal. De facto, Nova 
Orleães e Havana era quem abastecia o território es tadunidense destes 
produtos^. Aliás, já Valentim Alexandre tinha notado que o peso de países 
como a Prússia, Suécia, Dinamarca e os Estados Unidos bem como o Norte 
de África era muito reduzido70. 

No tocante às mercadorias provenientes da Ásia (quadro 10, em 
anexo), a Grã-Bretanha não era o melhor cliente, nem as somas envolvidas 
eram muito elevadas. Isto explica-se pela circunstância deste país se 
abastecer directamente destes produtos na fonte, em particular na península 
indiana, onde possuía diversos estabelecimentos. 

Gráfico 2.7 — Exportação de produtos da Ásia para a Grã-Bretanha e 
Estados Unidos (percentagem em relação ao total) 
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Fonte: Quadro nQ. 10 incluído no anexo estat ís t ico. 

6 9 A.N.T.T., Ministério dos Negócios Estrangeiros. Arquivo Central, correspondência recebida, 
correspondência dos Consulados Portugueses nos Estados Unidos da América, caixa 273 (1788-
1832). Ofício do cônsul em Baltimore, José Joaquim Ramos Zuzarte, para o Ministro e Secretário 
de Estado dos Negócios Estrangeiros, Silvestre Pinheiro Ferreira, datado de Baltimore, 19 de 
Janeiro de 1823. 

7 0 ALEXANDRE, Valentim, ob. cit., p. 34; 36. 

85 



Por seu lado, as cidades italianas, a França, Hamburgo e a Espanha 
eram os principais compradores de artigos orientais em Lisboa. Nos período 
crítico de 1808 a 1813 quem recebeu a maioria destes bens foi a Península 
Itálica, a Inglaterra e a Espanha, acompanhadas do Norte de África. Esta 
região em 1812 chega a absorver 61,126% do total dos produtos asiáticos 
reexportados. Tal como com os produtos brasileiros os Estados Unidos não 
se abastecem destas mercadorias em Portugal, pelo que este tráfico tem 
pouca expressão (gráfico 2.7). 

Os americanos negociavam directamente com a Ásia, não tendo, 
portanto, necessidade de adquirir mercadorias deste continente em território 
português71. 

Apenas os anos de 1789 e 1815, têm alguma representatividade 
quando os americanos levam dos portos portugueses artigos asiáticos no 
valor de 92.747$995 (13,194% do total) e 325.502$149 (19,72% do total) 
respectivamente Aliás, no triéno 1812-1815, as exportações para a América 
do Norte são cerca de 20 vezes superiores às do período 1796-1831. Mais 
uma vez, a explicação para este fenómeno encontra-se nas hostilidades 
anglo-americanas, as quais dificultavam a navegação estadunidense. 

Outra das rubricas constantes das Balanças do Comércio diz respeito 
às mercadorias reexportadas (gráficos 2.8, 2.9 e quadro 11, em anexo). Antes 
de prosseguirmos, temos de ter em atenção o facto de, nesta rubrica, não 
constarem, após 1822, as reexportações de produtos brasileiros. Dada a 
forma como as Balanças do Comércio eram organizadas, estes artigos 
continuaram a ser tratados separadamente, mesmo após a independência do 
Brasil. Os principais destinos destes produtos são a Espanha, os Estados 
Unidos, a Inglaterra e t ambém as cidades i talianas. Até 1819 a Grã-
Bretanha ocupa uma posição importante. Após esta data, as compras destes 
bens a Portugal diminuem muito, atingindo a sua expressão mínima em 
1829. Um fenómeno semelhante ocorre com as reexportações para a 
Península Itálica. Com a Espanha a situação é inversa. De facto, este país, 

7 1 A.N.T.T., Ministério dos Negócios Estrangeiros. Arquivo Central, correspondência recebida, 
correspondência dos Consulados Portugueses nos Estados Unidos da América, caixa 273 (1788-
1832). "Observações sobre o commercio dos Estados Unidos d'America com Portugal, por Ignacio 
Palyart", datado de Lisboa, 2 de Fevereiro de 1788 (Vide Anexo II, doe. ne 4); ofício do cônsul em 
Baltimore, José Joaquim Ramos Zuzarte, para o Ministro e Secretário de Estado dos Negócios 
Estrangeiros, Silvestre Pinheiro Ferreira, datado de Baltimore, 19 de Janeiro de 1823. 
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exceptuando 1796 e 1797, sempre absorveu uma grande quantidade destes 
produtos. A partir de 1813, porém, passa a ser o principal cliente destas 

mercadorias. 

Gráfico 2.8 — Reexportações para a Grã-Bretanha e Estados Unidos 
(percentagem em relação ao total)  
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Fonte: Quadro nQ. 11 incluído no anexo estatístico. 

Gráfico 2.9 — Reexportações para a Espanha e portos italianos 
(percentagem em relação ao total) 
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Se considerarmos o período até às invasões francesas, verificamos 
que as rexportações para os Estados Unidos conhecem um aumento de 
importância a partir de 1799, sofrem uma quebra em 1804 e tem um máximo 
em 1807. Isto, se incluirmos o valor das patacas espanholas remetidas. Se 
subtrairmos o montante da moeda aos totais das reexportações, verificamos 
que as mercadorias de origem estrangeira alcançam valores relativamente 
modestos, atingindo o máximo (24.687$ 180) em 1803 e o mínimo 
(4.011$047) em 1798. Se as compras destes produtos, por parte dos 
americanos, têm pouco significado em 1809, já no ano de 1812 os portos 
estadunidenses recebem bens n u m valor super ior a 1.500 contos , 
representando 37,642% do total. 

Maria de Lourdes Roque de Aguiar Ribeiro escreve que em 1811 a 
Grã-Bretanha sofria uma grave crise económica e estava impossibilitada de 
receber géneros a l imentares dos Es tados Unidos . Teriam sido os 
mantimentos americanos chegados aos portos portugueses e posteriormente 
reexportados para a Inglaterra a "impedir o descalabro total" deste país. De 
facto, segundo esta autora, a enorme quantidade de víveres chegados a 
Portugal era muito superior à necessária para consumo da população 
portuguesa e do exército luso-britânico. Como as reexportações conheceram 
uma subida vertiginosa em 1812, sobretudo para o Reino Unido, conclui ter 
a Inglaterra sido indirectamente abastecida pelos Es tados Unidos. O 
território português teria, assim, servido como ponto de passagem, pois, 
dado o conflito que opunha os dois países, o comércio anglo-americano 
estava interrompido72. 

Por outro lado, dos 1.582.264$325 reexportados para portos 
es tadunidenses , em 1812, 1.523.748$000 correspondem a p a t a c a s 
espanholas enviadas para pagar as enormes importações portuguesas (vide 
quadro 12, em anexo). Assim, na realidade, Portugal apenas reexportou 
produtos no valor de 58.516$325. A Balança do Comércio desse ano refere 
que a exportação desse ano com destino aos Estados Unidos foi das 
maiores, rondando quase 5 milhões de cruzados, dos quais 4 milhões em 

7 2 RIBEIRO, Maria de Lourdes Roque de Aguiar, ob. cit., p. 143. 
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"patacas castelhanas" e "o resto em algum vinho, sal e fruta"73. As 
reexportações sofrem um decréscimo em 1813-1814, aumentam em 1815 
para voltarem a diminuir a partir de 1818. Até 1831, apenas o ano de 1825 
tem alguma expressão tanto em valor absoluto (486.576$600) como em 

percentagem (29,441%). Subtra indo o montante das moedas de pra ta 
exportadas, que, como vimos atrás , eram consideradas mercadoria, o 
panorama é diferente, pois, em 1813-1814 não se verificam saídas de patacas 
e s p a n h o l a s (quadro 12, em anexo). As reexpor tações c rescem 
extraordinariamente em 1815, para decrescer logo de seguida, situando-se 
nos níveis de finais do século XVIII até 1820. A partir de 1821, último ano 
para o qual são registadas saídas de metal branco amoedado, os bens 
reexportados conhecem altos e baixos, atingindo um máximo (486.576$600) 
em 1825 e um mínimo em 1829 (388$700). 

2.2.1.2. Para os Estados Unidos. 

Visto o peso das exportações para os Estados Unidos no cômputo 
geral do comércio externo português, analisemos agora o quadro 13, em 
anexo, que nos mostra a estrutura do tráfico luso-americano. 

Os produtos do Reino e os bens reexportados constituíam a quase 
totalidade das remessas de Portugal para os portos estadunidenses. De 
facto, segundo Inácio Palyart, agente da Companhia da Agricultura das 
Vinhas do Alto Douro e mais tarde cônsul-geral em Filadélfia, as principais 
exportações portuguesas eram constituídas por vinhos, sal e frutas. Estes 
géneros tinham conseguido penetrar no mercado americano, ainda durante a 
época colonial, devido aos tratados existentes entre Portugal e a Grã-
Bretanha74. De 1796 a 1807, com excepção do biénio 1799/1800 e do ano de 
1805 os produtos metropolitanos constituiam mais de 50% das exportações. 
Em 1808 chegaram aos 100% e, no período de 1809 a 1814, somente descem 
abaixo dos 50% em 1811, 1812 e 1814. Aliás, neste último ano alcançam o 

7 3 I.N.E., Balança geral do comércio do reino de Portugal com as nações estrangeiras, 1812. 

7 4 A.N.T.T., Ministério dos Negócios Estrangeiros. Arquivo Central, correspondência recebida, 
correspondência dos Consulados Portugueses nos Estados Unidos da América, caixa (1788-
1832). "Observações sobre o commercio dos Estados Unidos d'America com Portugal, por Ignacio 
Palyart", datado de Lisboa, 2 de Fevereiro, de 1788 (Vide Anexo II, doe. n« 4). 
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valor mais baixo (15.479$ 165). A partir de 1815, com algumas exportações, 
constituem quase sempre o grosso das vendas. 

As reexportações são insignificantes em 1787 e 1789, aumentam a 
partir de 1797 e têm uma quebra em 1804, voltam a crescer no ano seguinte 
e s i tuam-se acima dos 35% no biénio 1806 /1807 . Sofrem u m novo 
incremento após 1809, alcançando o máximo de todo o período em 1812 com 
mais de 1.500 contos, representando 81,54% do total. Depois de 1813 as 
reexportações conhecem altos e baixos, chegando a atingir os 83,50% para, 
em 1817, atingirem uma expressão quase nula no ano de 1829, 0,27% 
(388$700). 

Esta tabela regista, ainda, a diminuta exportação através dos portos 
metropolitanos dos produtos das ilhas atlânticas, do Brasil e do Oriente. 
Estes últimos, porém, apresentam alguma relevância nos anos de 1787, 
1789, 1814 e 1815. De resto, nesta última data, as vendas aos Estados 
Unidos de produtos do Oriente a t ingi ram o valor ma i s elevado, 
representando 31,45% de tudo o enviado para a América do Norte. Note-se, 
no entanto, que em 1787 e 1789 estas exportações tiveram um peso maior, 
pois foram respectivamente 52,674% e 47,89% do total. 

Vamos agora debruçar-nos, mais em pormenor, sobre os produtos que 
eram alvo deste comércio. Entre os produtos do Reino, os mais relevantes 
são o vinho, o sal, citrinos (laranjas e limões), lã em bruto e tecidos de lã, 
frutos, cortiça, marroquins, azeite, penas de galinha, biscoito, aguardente, 
ferro e sumagre. Esta rubrica inclui mais mercadorias, mas os seus valores 
são diminutos além de que aparecem muito episodicamente, algumas apenas 
uma única vez no decurso do período considerado, pelo que nos abstemos de 
as enumerar aqui. Entre os produtos estrangeiros reexportados, os mais 
significativos são as moedas de prata espanholas (patacas e pesetas), artigos 
de lã, manufacturas de algodão, artigos de linho, drogas medicinais, tintas, 
metais, lonas, panos para velas, nitratos, massame de navios, carne e seda. 
Os americanos vinham buscar a Portugal sobretudo chá e louças da Asia e 
compravam açúcar e peles secas do Brasil. Refira-se, ainda, que em 1796 e 
1829 foi enviado arroz brasileiro para os Estados Unidos, se bem que em 
valores diminutos, respectivamente 6.030$690 e 108$000. Isto não deixa de 
ser curioso dado o facto de dois estados americanos, a Carolina do Sul e a 
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Georgia, serem grandes produtores e exportadores de arroz, conforme já 

tivemos oportunidade de referir75. 

Patacas espanholas (gráfico 2.10 e quadro 14, em anexo) 

Gráfico 2.10 — Exportação de patacas e pesetas espanholas 
para os Estados Unidos 
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Fonte: Quadro n 9 . 14 incluído n o anexo estat ís t ico. 

Comecemos por analisar as remessas de patacas espanholas de que 
falámos. No período de 1796 a 1807, conhecem um alto em 17991800, 
decrescem nos dois anos seguintes, aumentam em 1803, voltam a diminuir, 
logo de seguida, e atingem um valor superior a 580 contos em 1805. Para 
1808 não há registos e em 1809, dadas as dificuldades porque passava 
Portugal, não se registam remessas deste metal, pelo menos de forma legal. 
Em 1812, como vimos, chegam à soma astronómica de mais de 1.500 
contos. No biénio 18131814, volta a não haver menção de saídas de prata. 
De 1815 a 1821 as remessas de patacas espanholas ainda atingem somas 
consideráveis nos anos de 1816 e 1817. A partir desta última data situamse 

7 5 MENDES, José Luís Sul — Introductory notes to balance sheets for trade between Portugal and 
the United States 1783-1831, in «Studies in Honor of the Bicentennial of American 
Independence», Lisboa, Comissão Cultural LusoAmericana/Fundação Calouste Gulbenkian, 
1976, p. 53171. 
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sempre abaixo dos 100 contos e, em 1821, são equivalentes a apenas 
3.200$000. 

O Contador Geral escreve no prólogo da Balança do Comércio de 1817 
que a exportação de moeda portuguesa ou estrangeira é permitida, dado ser 
equiparada a uma qualquer mercadoria. Teme, porém, a falta destes meios 
de pagamento que considera géneros de primeira necessidade. Critica a saída 
de numerário e acrescenta que, se metade dessa quantia fosse investida no 
país, daria um grande impulso à economia portuguesa. Maurício José 
Teixeira de Morais exprime uma opinião negativa acerca do comércio luso-
americano tanto na Balança de 1812 como na de 1817. No prólogo desta 
última, afirma que quanto menos contactos comerciais houver entre os dois 
países, melhor será para Portugal. Na realidade, os Estados Unidos são, 
sobretudo, exportadores "não levando, em troco géneros da nossa producção, 
ou do Brazil, e somente pa tacas , e a lguns géneros de producção 
estrangeira"76. Segundo o Contador Geral isto deve-se ao facto do território 
estadunidense ser rico em produtos agrícolas e matérias-primas, além de que 
possuia manufacturas suficientes para suprir as suas necessidades. Refira-
se também que os saldos negativos do comércio com os Estados Unidos não 
eram somente liquidados em numerário, mas também por saques sobre 
praças estrangeiras77. Dado não haver câmbio estabelecido entre as duas 
nações "nem letras sacadas de um país sobre o outro", pois quando era 
necessário efectuar algum pagamento, este calculava-se sempre em patacas 
espanholas78. 

As enormes importações de 1811 e 1812 foram em grande parte pagas 
pelo governo inglês, pois, como veremos, serviram para aprovisionar o 

A.N.T.T., Junta do Comércio, Balanças gerais do comércio do reino de Portugal com as nações 
estrangeiras, 1817 livro 200. 

Id. Ibid., Balanças gerais do comércio do reino de Portugal com as nações estrangeiras, 1825, 
livro 210; I.N.E., Balanças gerais do comércio do reino de Portugal com as nações estrangeiras 
1810, 1812, 1813. 

Ofício n°. 32 do encarregado de negócios, Francisco Solano Constâncio, para o Ministro e 
Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, Silvestre Pinheiro Ferreira, datado de Filadélfia, 
14 de Junho de 1823, transcrito por SOUSA, Maria Leonor Machado de, ob. cit., p. 331. 
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exército britânico estacionado em Portugal79. O economista José Acúrsio das 
Neves numa memória sobre os meios de melhorar a indústria, datada de 
1820, escreve que os portugueses se queixavam da saída de enormes 
quantidades de numerário. Por seu lado, o resto da Europa já se ressentia 
da falta de moeda que t inha exportado. Aliás, segundo o mesmo autor, 
algum tempo antes, generalizava-se no continente europeu a ideia de que 
todo o dinheiro ia para os Estados Unidos. Isso, porém, não obstava a que 
os norte-americanos, tal como os europeus, se lamentassem da falta de 
moeda em circulação80. 

Azeite (gráfico 2.11 e quadros 15 e 16, em anexo) 

Gráfico 2.11 - Exportação de azeite para os Estados Unidos 
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Fonte: Quadro nQ. 15 incluído no anexo estat ís t ico. 

As maiores exportações de azeite tiveram lugar em 1783, 1784 e 1796. 
De 1797 a 1804 as remessas deste óleo vegetal são regulares, atingindo um 
máximo em 1803 (659 almudes). A partir desta data, são episódicas não 

7 9 I.N.E., Balança geral do comércio do reino de Portugal com as nações estrangeiras, 1813. 

8 0 NEVES, José Acúrsio das — Obras completas, vol. 4, Memória económtco-polítlca sobre a 
liberdade do comércio dos grãos com a sua aplicação às Ilhas dos Açores e outros escritos 
económicos. Porto, Edições Afrontamento, s.d., p. 140-141. 
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alcançando mais de 280 almudes, valor de 1831. O azeite era somente 
utilizado para temperar a comida, preferindose o proveniente de França. O 
azeite francês, apesar de mais caro, era menos forte, pelo que agradava mais 
ao paladar dos americanos. A Companhia da Agricultura e Vinhas do Alto 
Douro procurou várias vezes incrementar a exportação deste óleo vegetal 
para os Estados Unidos. Todas estas tentativas, porém, revelaramse 
infrutíferas81. Será, ainda, de mencionar que segundo dados recolhidos por 
Maria de Lourdes Roque de Aguiar Ribeiro, entre 1801 e 1822, Portugal 
importou do estrangeiro grandes quantidades de azeite. A explicação para 
este fenómeno tem a ver com a decadência da cultura da oliveira, sendo 
necessário, algumas vezes mesmo, tomar medidas para assegurar o 
abastecimento deste produto, nomeadamente a Lisboa82. 

Cortiça (gráfico 2.12 e quadro 17, em anexo) 

Gráfico 2.12 — Exportação de cortiça para os Estados Unidos por portos 
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Fonte: Quadro n 9 . 17 incluído no anexo estat ís t ico. 

8 1 A.N.T.T., Ministério dos Negócios Estrangeiros. Arquivo Central, correspondência recebida, 
correspondência dos Consulados Portugueses nos Estados Unidos da América, caixa 273 (1788-
1832). "Observações sobre o commercio dos Estados Unidos d'America com Portugal, por Ignacio 
Palyart", datado de Lisboa, 2 de Fevereiro de 1788 (Vide Anexo II, doe. na 4). 

8 2 RIBEIRO, Maria de Lourdes Roque de Aguiar, ob. cit., p. 3637. 
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O sobreiro é cultivado, sobretudo, no sul do país e segundo David 
Just ino seria através dos portos meridionais, em particular Portimão e 
Sines, que sairia a cortiça83. Para os Estados Unidos, porém, Lisboa era o 
principal centro exportador, embora Setúbal e Porto fossem também portas 
importantes para a saída desta matéria-prima. Pelos portos do Algarve saiu 
muito pouca cortiça, com destino à América do Norte (gráfico 2.12). 

Os valores desta mercadoria exportada nos finais do século XVIII 
foram superiores aos dos do início do século XIX. De facto, em 1797 as 
vendas deste produto a lcançam o máximo da década 1796-1806. As 
exportações são retomadas em 1809, sobem acima dos 11 contos em 1810 
para logo descerem para 6 contos no ano seguinte. Depois de 1812 há várias 
interrupções neste tráfico, embora em 1818 atingissem a soma máxima de 
todo o período analisado, ou seja, mais de 20 contos. Entre 1826 e 1831 as 
exportações são mais modestas, alcançando, contudo, 6.712$040 em 1828 e 
4.197$800eml829. 

Frutas (quadro 18, em anexo) 
Portugal exportava para os Estados Unidos tanto frutos verdes 

(nomeadamente laranjas, limões e romãs), como secos, em especial figos, 
uvas passas, nozes, castanhas piladas e amêndoas com e sem casca. O lucro 
dado pelas frutas verdes dependia da estação do ano e da duração das 
viagens, pois a distância entre os dois países não era favorável a este tipo de 
tráfego84. O principal porto de saída destes produtos para os Estados Unidos 
era Lisboa, enquanto os portos do Algarve (tradicional produtor e exportador 
de frutos secos) tinham uma participação muito pequena neste escambo. 

De 1783 a 1785 nota-se um decréscimo das compras destes géneros 
por parte dos americanos. Entre 1796 e 1807, embora com altos e baixos, 
verifica-se uma tendência para o aumento das vendas de frutos. Estes 
valores mantêm-se elevados no quinquénio 1809-1813, exceptuando o ano 

8 3 JUSTINO, David, ob. cit., vol. 1, p. 49. 

8 4 A.N.T.T., Ministério dos Negócios Estrangeiros, Arquivo Central, correspondência recebida, 
correspondência das Legações Portuguesas. Washington, caixa 550 (1777-1796). Documento 
NQ. XXXII intitulado "Commercio geral dos Estados Unidos com as principaes potencias da 
Europa e particulamente com Portugal" anexo ao ofício n a . 42 do ministro residente, Cipriano 
Ribeiro Freire, para o Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiroes e da Guerra, Luís Pinto 
de Sousa Coutinho, datado de Filadélfia de 27 de Junho de 1795. 
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de 1810 e atingindo um máximo em 1812 (32.031$300). Com o fim das 
hostilidades na Europa e na América, verifica-se um decréscimo. Após 1814, 
apenas em 1816, 1818 e 1825 são significativos os montantes alcançados 
pelos frutos exportados para portos norte-americanos. Nos restantes anos 
situam-se sempre abaixo dos do período 1796-1807. 

Sal (gráfico 2.13, 2 .14 e quadros 19 e 20, em anexo) 
J á atrás falámos da importância das exportações deste produto para 

a América do Norte, ainda durante a época colonial, e as razões de qualidade 
que levavam os colonos a preferir o sal português. Adrien Balbi considerava 
a produção do sal comum como o ramo do reino mineral mais rendoso para 
Portugal. A sua importância poderia, ainda, aumenta r mais se fosse 
encorajado, dado que já se produzia uma imensa quantidade em todo o 
país85. O sal era exportado para o estrangeiro por intermédio da Roda da 
Repartição, organismo que fixava os preços e contingentava as quantidades a 
vender. Segundo Vitorino Magalhães Godinho, desde o século XVII o governo 
adoptou uma política de preços estáveis para a exportação. E, apesar das 

Gráfico 2.13 — Exportação de sal para os Estados Unidos 
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Fonte: Quadro n9. 19 incluído no anexo estatístico. 

85 BALBI, Adrien, ob. cit., p. 137-138. 
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manobras dos intermediários, em meados de oitocentos, um moio de sal 
colocado a bordo, não ficava mais caro que na centúria de seiscentos86. 

Após a independência dos Estados Unidos este artigo continuou a 
desempenhar um papel cimeiro no tráfico luso-americano. Os navios 
americanos vinham carregar sal a Setúbal depois de terem deixado nos 
portos do Norte da Europa os produtos da América que transportavam87. 

Através dos quadros 19 e 20, em anexo e do gráfico 2.13 vemos o 
volume e o valor do sal exportado no triénio 1783-1785, em 1787 e em 1789. 
As quantidades vendidas nestes anos são apreciáveis, mas, em 1787, parece 
ter havido um decréscimo. Dados publicados por Virgínia Rau mostram que, 
em 1788, Setúbal exportou 79.777 moios de sal, dos quais 6.212,5, 
correspondentes a 7,79% foram comprados pelos norte-americanos. Nesse 
mesmo ano, dos 330 navios saídos pela barra do Sado com este produto, 20 
foram enviados para a América do Norte, sendo 9 americanos, 4 suecos e os 
4 restantes hamburgueses, espanhóis, dinamarqueses e de Bremen. Segundo 
a referida autora, nos finais do século, devido à conjuntura económico-
política da Europa dá-se uma viragem no comércio do sal de Setúbal, 
tornando-se os suecos, os dinamarqueses e os norte-americanos os seus 
principais compradores. 

Se analisarmos o quadro 19, em anexo, verificamos que em 1796 
Portugal enviou para os Estados Unidos 40.905 moios de sal, tendo a maior 
parte (31.742 moios) saído através do porto de Setúbal e uma quantidade 
apreciável (8.513 moios) pela barra do Tejo. O Porto e a Figueira da Foz 
apresentam números insignificantes. Se compararmos estes dados com os 
apresentados por Virgínia Rau para as exportações totais dos sal de Setúbal 
no ano de 1796 (166.600 moios), verificámos que 19,05% foi comprado pelos 
norte-americanos. 

8 6 GODINHO, Vitorino Magalhães — Prix et Monnaies au Portugal, Paris, Librairie Armand Colin, 
1955, p. 186. 

8 7 Id. ibid., correspondência recebida, correspondência dos consulados portugueses nos Estados 
Unidos da América, caixa 273 (1788-1832). Ofício do cônsul em Baltimore, José Joaquim Ramos 
Zuzarte, para o Ministro e Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, Silvestre Pinheiro 
Ferreira, datado de Baltimore, 19 de Janeiro de 1823. 
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Refira-se, ainda, que dos 544 navios saídos da foz do Sado, com sal, 
96 dirigiram-se para portos estadunidenses, sendo 93 americanos e 3 suecos. 
Os Estados Unidos empregaram neste tráfico 117 navios no ano de 1796. 
Assim, além dos 93 barcos mencionados que t ranspor taram sal para a 
América do Norte, 23 outros saíram carregados com este produto para 
Espanha, Grã-Bretanha, colónias inglesas, Hamburgo, Suécia, Marrocos e 
um veleiro é assinalado como tendo feito arribada. 

Em 1795 Cipriano Ribeiro Freire mostrava-se optimista quanto a um 
aumento das remessas de sal. Este produto chegava, geralmente, aos portos 
americanos como lastro dos navios que o transportavam88 . Em 1797 há um 
decréscimo das exportações, as quais até 1807 nunca alcançam o volume de 
1796 e atingem o ponto mais baixo em 1801, explicável pela guerra travada 
com a Espanha. Tal como em outros casos, já analisados, é no quinquénio 
1809-1813 que se registam os maiores volumes de exportação, com um 
máximo de 70.400,50 moios, em 1812. No ano seguinte atingem quase o 
mesmo nível, para sofrer um decréscimo brusco em 1814, de tal maneira 
que, nesse ano, Portugal envia para os Estados Unidos apenas 1.858 moios 
de sal. As exportações voltam a subir em 1814-1815, diminuem em 1817 e 
aumentam outra vez até 1823, em que chegam aos 53.780,50 moios. Refira-
se que em 1822 um moio de sal pagava 4$000 por moio no porto de 
Boston89. As vendas deste produto descem depois de 1824, embora ainda 
atinjam níveis consideráveis no triénio 1827-1829. 

É de assinalar que, por alvará de 4 de Junho de 1825, todo o sal 
exportado em navios portugueses ficava isento de quaisquer impostos. Caso 

8 8 RAU, Virgínia — Rumos e vicissitudes no comércio do sal português nos séculos XIV a XVIII., in 
«Estudos sobre a História do sal português», Lisboa, Editorial Presença. [1984], p . 291-293. Os 
dados acerca da exportação de sal de Setúbal em 1788 coincidem com os elementos 
apresentados por Cipriano Ribeiro Freire. Há uma pequena diferença de 72 moios na exportação 
de sal para Ostende. Esta deve-se ou a uma gralha tipográfica no texto de Virgínia Rau ou a um 
erro de copista no documento elaborado pelo diplomata português, mas que não altera em nada 
as conclusões expressas no texto. A.N.T.T., Ministério dos Negócios Estrangeiros, Arquivo 
Central, correspondência recebida, correspondência das Legações Portuguesas. Washington, 
caixa 550 (1777-1796). Documento NQ. LVI anexo ao ofício nQ. 42 do ministro residente, 
Cipriano Ribeiro Freir, para o Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, Luís 
Pinto de Sousa Coutinho, datado de Filadélfia de 27 de Junho de 1795. 

8 9 Id., ibid., correspondência recebida, correspondência dos consulados portugueses nos Estados 
Unidos da América, caixa 273 (1788-1832). Ofício do cônsul em Baltimore, José Joaquim Ramos 
Zuzarte, para o Ministro e Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, Silvestre Pinheiro 
Ferreira, datado de Boston, 7 de Outubro de 1822. 
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fosse transportado a bordo de embarcações estrangeiras pagava 200 réis por 
moio, recebendo "de premio huma fanga por moio"90. Es ta talvez a razão 
para os valores atingidos entre 1827 e 1829. Porém, a diminuição verificada 
a partir de 1824 prende-se com as restrições impostas às importações de 
cereais pelo governo por tuguês . E, nes ta al tura, segundo Torlade de 
Azambuja, as autoridades americanas parecem não estar a facilitar as trocas 
entre os dois países91. Os anos de 1830-1831 conhecem um novo decréscimo, 
o que não é para admirar dadas as convulsões que agitavam Portugal. 
Entretanto, em Maio de 1830, o Congresso norte-americano aprovou uma lei 
que reduzia gradualmente os direitos de importação sobre o sal. Assim, a 
partir de 31 de Dezembro de 1830, esse direito, até aí de 20 cêntimos (160 
réis) por cada bushel de 56 libras-peso, passaria a ser de 15 cêntimos (120 
réis). Depois de 31 de Dezembro de 1831 seria reduzido para 10 cêntimos (80 
réis)92. Pemberton Hutchinson, talvez um pouco exageradamente, escrevia, 
em 1830, que os Estados Unidos compravam 1/3 do sal exportado por 
Lisboa e Setúbal93. 

9 0 Alvará de 4 de Junho de 1825, § VI. Em relação ao que representa um moio, vide Anexo I, 
Critérios utilizados na elaboração dos anexos estatísticos. Segundo Fr. Joaquim de Santa Rosa de 
Viterbo uma fanga equivalia a 4 alqueires de medida corrente, embora nos séculos XTV e XV fosse 
igual a 6 alqueires. VITERBO, Fr. Joaquim de Santa Rosa — Elucidário das palavras, termos e 
frases que em Portugal antigamente se usaram e que hoje regularmente se ignoram, vol. 2, 
Porto. Livraria Civilização Editora, 1993, p. 250-251 (2a. reimpressão da ia. edição crítica por 
Mário Fiúza). Uma "fanga, terá de base 4 palmos craveiros quadrados, e de altura 1; = 4 alqueires 
novos; = 44 litros." cf. GYRÃO, Antonio Lobo de Barbosa Ferreira Teixeira — Memoria sobre os 
pesos e medidas de Portugal, sua origem, antiguidade, denominação, e mudanças, que tem 
sofrido até nossos dias, bem como sobre a reforma que devem ter acompanhada de varias 
tabeliãs de reducção, ou comparação de todas as medidas e pesos do mundo conhecido, antigas 
e modernas, com as actuaes de Lisboa, e boa inteligência dos historiadores e geógrafos antigos 
e modernos, Lisboa, Imprensa Nacional, 1833, p. 54. 

9 1 A.N.T.T., Ministério dos Negócios Estrangeiros, Arquivo Central, correspondência recebida, 
correspondência recebida, correspondência das Legações Portuguesas. Washington, caixa 553 
(1824-1829). Ofício do encarregado de negócios de Portugal em Washington, Jacob Frederico 
Torlade Pereira de Azambuja, para o Ministro e Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, 
2B. visconde de Santarém, Manuel Francisco Mesquita de Macedo Leitão e Carvalhosa, datado de 
Washington, DC, 29 de Dezembro de 1829. 

9 2 Id., ibid., correspondência recebida, correspondência da Legação Portuguesa em Washington, 
caixa 554 (1830-1833). Ofício n^. 57 do encarregado de negócios de Portugal em Washington, 
Jacob Frederico Torlade de Azambuja, para o Ministro e Secretário de Estado dos Negócios 
Estrangeiros, 2 o . visconde de Santarém, Manuel Francisco Mesquita de Macedo Leitão e 
Carvalhosa, datado de Washington, 5 de Junho de 1830. (Vide Anexo II, doe. n°. 51). 

9 3 N A R A General records of the Department of State, Central files. Despatches from United States 
Consuls in Lisbon, 1790-1906, vol. 5 (January 3, 1827 — December 27, 1834). (National 
Archives microfilm publication, T180 rolo 5). Despacho do cônsul americano, J. Pemberton 
Hutchinson, para o Secretário de Estado, Martin van Buren, datado de Washington, DC, 8 de 
Abril de 1830. 
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O gráfico 2.14 mostra claramente a Importância dos portos de Lisboa 
e Setúbal na exportação de sal. Aveiro, a Figueira da Foz, Porto, Viana e os 
portos do Algarve têm muito pouco peso neste tráfico com os Estados 
Unidos. Refirase também que Ribeiro da Silva mostra que este país veio 
buscar sal ao burgo portuense nos anos de 1788, 1789 e 179194 . 

Gráfico 2.14 — Exportação de sal para os Estados Unidos por portos 
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Fonte: Quadro nQ. 19 incluído no anexo estat ís t ico. 

Vinhos 
O vinho era produzido em quase todo o território metropolitano, 

embora existissem três áreas preferenciais; o Minho produzia vinho verde, o 
Alto Douro vinho do Porto, a Estremadura e Ribatejo vinhos maduros9 5 . 
Este produto, como é do conhecimento geral, era muito importante para a 
economia portuguesa. Os preços do vinho, segundo estudo de David Justino, 
apresentam uma tendência decrescente até meados do século. Até 1820 há 
uma descida rápida que, a partir desta data, se torna mais moderada96. Os 

^ SILVA, Francisco Ribeiro d a — Geografia do comércio portuense nos finals do século XVIII. II — 
Parceiros, produtos e capitais. «Tripeiro», Porto, 7a. série, 14 (6/7) J u n .  J u l . 1995, p . 173. 

9 5 JUSTINO, David. ob. cit., vol. 1, p . 4 5 . 

9 6 Id, Ibid., vol. 2, p . 2829 . 
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principais centros exportadores para os Estados Unidos são Lisboa e Porto, 
conforme se pode ver pelo gráfico 2.15 e quadros 21 e 22, em anexo. 

Gráfico 2.15 — Exportação de vinho para os Estados Unidos por portos 
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Fonte: Quadro nQ. 21 incluído no anexo estatístico. 

Gráfico 2.16 — Exportação de vinhos para os Estados Unidos 
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Dos outros portos apenas a Figueira da Foz tem alguma expressão, 
sobretudo, entre 1802 e 1807. 

Se repararmos agora no gráfico 2.16 verifica-se que de 1783 a 1785 
há um decréscimo das vendas de vinho aos norte-americanos. Em 1796 a 
quantidade exportada para os Estados Unidos é a maior de toda a série 
considerada. As transacções mantêm-se acima das 2.000 pipas, de 1797 a 
1801. Sofrem nova quebra entre 1802 e 1804, para voltar a subir no triénio 
1805-1807. Este aumento pode ter a ver com a situação inquietante que se 
vivia e que terá levado muitos comerciantes ingleses a mandarem vinho para 
os Estados Unidos, a exemplo do que fizeram para Inglaterra, como forma de 
porem os seus vinhos a salvo de possíveis sequestros. 

Devido à natureza resumida da Balança do Comércio, referente a 
1808, não temos dados para o vinho relativos a esse ano. Mas, em 1809, 
exportaram-se 1.618 pipas, há uma diminuição a par t i r des ta data , 
atingindo um volume mínimo em 1814 (20 cascos). Há aumento no biénio 
1815-1816, para logo decrescer até 1820, ano em que volta a aumentar. Esta 
tendência vai manter-se até 1822. Em 1823 há uma nova descida, e até 
1831, exceptuando 1826 e o biénio 1828-1829, as vendas de vinhos aos 
americanos não ultrapassaram as 1.000 pipas anuais. Os valores verificados 
para 1826 e 1828-1829 talvez tenham a ver com a lei de 4 de Junho de 1825, 
já referida, pois por este alvará diminuiram-se os direitos de saída para os 
vinhos e aguardentes portuguesas97. 

Pelo quadro 23, em anexo, verificámos que no cômputo total das 
vendas dos vinhos metropolitanos, os Estados Unidos não são compradores 
muito importantes. Todavia, em 1796 adquiriam 7% do vinho exportado e, 
em 1797, 5,23%. Para Cipriano Ribeiro Freire os vinhos denominados de 
Lisboa poderiam ter maior saída no mercado americano se fossem mais 
secos e mais doces, de forma a serem o mais parecidos possível com os da 
Madeira. O diplomata achava possível a melhoria da qualidade destes 
vinhos, com particular destaque para os de Bucelas, Carcavelos e Oeiras, de 
modo a ir de encontro ao gosto dos norte-americanos. Assim, ao aumento da 
exportação dos vinhos de Lisboa iria certamente corresponder u m a 

9 7 Alvará de 4 de Junho de 1825, § I, §11 e §111. 

102 



diminuição da importação pelos Estados Unidos dos de Tenerife e do 

Xerez98. 
De qualquer maneira, até 1807 os norte-americanos são clientes 

relativamente interessantes. A partir de 1809, porém, a importância da 
América do Norte, como destino dos vinhos produzidos no continente 
português, diminuiu. Apenas em 1816 e 1822 as remessas para portos 
americanos atingem alguma relevância. O cônsul em Baltimore, José 
Joaquim Ramos Zuzarte, no início de 1823 era de opinião que se os 
impostos sobre os vinhos portugueses baixassem haveria um incremento no 
envio destes produtos para os Estados Unidos, particularmente do vinho do 
Porto. Por seu lado, Jacob Frederico Torlade de Azambuja, dois anos mais 
tarde, constatava ter havido uma diminuição no consumo dos vinhos de 
Lisboa e da Madeira por parte dos americanos, atribuindo, em parte, a causa 
deste fenómeno ao aumento dos direitos alfandegários na América do Norte. 
De facto, o mesmo diplomata, alguns anos depois, classificava estes 
impostos de excessivos, considerando-os, ainda, como uma das causas do 
reduzido comércio luso-americano". A explicação para esta quebra tem 
também a ver com uma diminuição do consumo de vinho por parte dos 
americanos, devido a razões várias que explicitaremos mais à frente. 

Segundo o cônsul Hutchinson Portugal exportava 30.000 pipas para 
a Grã-Bretanha e suas colónias e 25.000 para os restantes países. Destas, 
5 /6 iam para o Brasil e apenas uma quantidade mínima chegava aos 
Estados Unidos. Tal como Torlade de Azambuja, Hutchinson atribuia esta 

98 A N T T Ministério dos Negócios Estrangeiros. Arquivo Central, correspondência recebida, 
correspondência das Legações Portuguesas. Washington, caixa 550 (1777-1796). Documento 
No LIV anexo ao ofício n°. 42 do ministro residente, Cipriano Ribeiro Freire, para o Secretario de 
Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra. Luís Pinto de Sousa Coutinho, datado de 
Filadélfia de 27 de Junho de 1795. 

9 9 B N L mss 60, na.4, doe. 2. AZAMBUJA, Jacob Frederico Torlade Pereira de — Relatório acerca 
das relações comerciais entre Portugal e os Estados Unidos (1825), Lisboa, 24 de Setembro, de 
1825, fis. 1 e 1 verso. Uma cópia deste relatório encontra-se no A.N.T.T., Ministério dos 
Negócios Estrangeiros, Arquivo Central, correspondência recebida, correspondência das Legações 
Portuguesas. Washington, caixa 553 (1824-1829); correspondência das Legações Portuguesas. 
Washington, caixa 554 (1830-1833). Ofício n°. 43 do encarregado de negócios. Jacob Frederico 
Torlade Pereira de Azambuja para o Ministro e Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, 
29 visconde de Santarém, Manuel Francisco Mesquita de Macedo Leitão e Carvalhosa, datado de 
Georgetown, 29 de Outubro de 1831. N.A.R.A., General records of the Department of State, 
Central files, Notes from the Portuguese Legation in the United States to the Department of State, 
vol. 3 (October 31, 1796 —December 30, 1846). (National Archives microfilm publications M57, 
rolo 3). Nota do encarregado de negócios Jacob Frederico Torlade Pereira de Azambuja para o 
Secretário de Estado, Edward Livingston, datado de Georgetown, 6 de Setembro de 1831. 
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situação aos altos direitos alfandegários a que os vinhos portugueses 
estavam sujeitos, ao entrar em território americano100. 

Cabe aqui uma referência ao vinho do Porto que, como é sabido, 
t inha como destino principal a Grã-Bretanha. De facto, o comércio deste 
vinho estava dependente do mercado inglês embora o Brasil, os Estados 
Unidos e a Rússia recebessem pequenas quantidades. Segundo Jorge Borges 
de Macedo, nos finais do século XVIII, ao vinho, vinagre e aguardente 
abriam-se novas perspectivas na Europa, África, Brasil e América do Norte, 
sem contudo perderem o mercado britânico101. Conceição Andrade Martins 
explica a falta de interesse dos agentes económicos em encontrarem outros 
destinos para o vinho, no século XVIII, porque a Inglaterra absorvia quase 
toda a produção e ao mesmo tempo se encarregava da s u a distribuição 
mundial. Assim, as ilhas britânicas reexportavam entre 10% a 15% do vinho 
da região da Douro que compravam a Portugal. Segundo a referida autora a 
situação mudou a partir de 1810, tendo o Reino Unido diminuido as 
aquisições deste produto. A abertura dos portos brasileiros e mudanças nas 
preferências dos ingleses, que passam a consumir vinhos mais leves e mais 
baratos, ajudam a explicar este fenómeno. Por outro lado, convém não 
esquecer que o vinho do Porto correspondia a 70% das exportações de vinhos 
portugueses e representava 15% das receitas do comércio externo102. 

Os Estados Unidos, segundo cálculos apresentados por Conceição 
Andrade Martins, importaram em 1783 4.900 hectolitros, correspondentes a 
0,5% do total e em 1799, 10.600 hectolitros, ou seja 0,7%103. E Francisco 
Ribeiro da Silva apurou que em 1788, 1789 e 1791 sairam da barra do 

100 "portugal exports about 300 small cargos of fruit to Great Britain 100 to other countries 30,000 
pipes of wine of 144 gallons each to Great Britain and her colonies 25,000 pipes to other 
countries of which Brazils take 5/6 a very small quantity comes to the United States in 
consequence of the high rate of duty here altho most of the wines are low priced" Id. Despatches 
from United States Consuls In Lisbon, 1790-1906, vol. 5 (January 3, 1827 — December 27, 
1834). (National Archives microfilm publication., T180 rolo 5). Despacho do cônsul americano, 
J. Pemberton Hutchinson, para o Secretário de Estado, Martin van Buren, datado de 
Washington, DC, 8 de Abril de 1830. 

1 0 1 MACEDO, Jorge Borges de — Problemas de história da Indústria portuguesa no século XVIII, 2 a . 
ed., Lisboa, Querco, 1982, (col. Conhecer Portugal, 1), p. 195. 

1 0 2 MARTINS, Conceição Andrade — Memória do vinho do Porto, Lisboa, Instituto de Ciências 
Sociais/Universidade de Lisboa, 1990, p. 49, 66, 91-92. 

1 0 3 Id., Ibid., p. 250-251 (quadro 79). 
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Douro, com destino a portos estadunidenses, respectivamente 190, 190,5 e 
972 pipas de vinho do Porto104. Aliás, as 1.352,5 pipas enviadas para além-
atlântico, no decurso destes três anos, corresponderam a 1,1% do total 
exportado pelo burgo portuense105. 

O representante português junto do executivo americano, Cipriano 
Ribeiro Freire, em ofício de finais de 1794 considerava quase nula a 
exportação de vinho do Porto para os Estados Unidos. Segundo este 
diplomata tal tipo de trocas poderia tornar-se num "ramo de grande 
interesse e extensão" se fossem tomadas medidas para o efeito. Uma das 
razões porque o Porto era pouco consumido prendia-se com facto do vinho, à 
disposição dos norte-americanos, não ser de boa qualidade ou ter sido 
adulterado, sendo portanto muito inferior ao que se encontrava à venda em 
Londres. A fim de incrementar a exportação deste produto para a América do 
Norte, o ministro português sugeria o estabelecimento de uma agência da 
Companhia da Agricultura das Vinhas do Alto Douro, semelhante à 
existente na capital inglesa. Esta delegação serviria, assim, como centro 
receptor das encomendas de vinho do Porto por parte dos vários estados, 
podendo, ainda, garantir a qualidade do produto vendido. Outras das 
vantagens de uma tal representação prendia-se com o facto dos americanos 
não terem uma feitoria na cidade do Porto, nem um "corpo mercantil" 
especializado neste escambo. A Companhia poderia assim regulamentar este 
comércio sem interferências por parte da Inglaterra. No entanto, conforme 
referiremos no capítulo 4, este organismo chegou a ter um agente em 
Filadélfia, o qual acabou por ser nomeado cônsul nessa cidade. Cipriano 
Ribeiro Freire era também de opinião que o aumento da procura do vinho do 
Porto não seria prejudicial ao da Madeira. Apenas os vinhos franceses e 
espanhóis, nomeadamente os de Tenerife e o Xerez sairiam prejudicados com 
esta concorrência106. 

1 0 4 SILVA, Francisco Ribeiro da, ob. cit., p. 175. 

1 0 5 SILVA, Francisco Ribeiro da — Tempos Modernos, in «RAMOS, Luís António de Oliveira (dir.) — 
História do Porto», Porto, Porto Editora, [1994], p. 287. 

1 0 6 A N T T Ministério dos Negócios Estrangeiros, Arquivo Central, correspondência recebida, 
correspondência das Legações Portuguesas. Washington, caixa 550 (1777-1796). Ofício n«. 14 
do ministro residente, Cipriano Ribeiro Freire, para o Secretário de Estado dos Negócios 
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Anos mais ta rde , José Joaqu im Ramos Zuzarte, consul em 
Baltimore, advogava o estabelecimento de um armazém da Companhia da 
Agricultura e Vinhos do Alto Douro nes ta cidade, a fim de facilitar os 
fornecimentos de Porto. Elogiava a excelente s i tuação geográfica de 
Baltimore para o fim em vista, pois ocupava uma posição central. Além do 
mais, a partir deste porto, o vinho podia ser transportado por via fluvial ou 
marítima para os outros estados. Segundo o mesmo diplomata o grande 
consumo dos vinhos de Bordéus e de Málaga devia-se ao seu baixo preço, 
pois os direitos alfandegários que pagavam eram pouco elevados107. 

Quadro I 
Exportações do Vinho do Porto 

(Unidade - milhares de hectolitros) 

Quinquén ios Vinho expor tado 
p a r a os E.U.A 

Total de vinho 
expor tado 

% do v inho 
expor tado em 

relação ao total 

1805-1809 0,18 247,7 0,07 

1810-1814 0,47 153,8 0,3 

1815-1819 1,06 173 0,6 

1820-1824 2,49 177,4 1,4 

1825-1829 3,21 199,2 1,6 

Fonte- AN.T.T., Junta do Comércio. Balanças gerais do comércio do reino de Portugal com os seus 
domínios e nações estrangeiras, livro 466 (1811); livros 197, 198, 199, 200, 201 , 202, 
204, 207 (1814-1821), livros 208, 209, 210, 211 , 213, 214, 215, (1823-1829); I.N.E., 
Balanças gerais do comércio do reino de Portugal com os seus domínios e nações 
estrangeiras (1805—1807; 1809—1821; 1823-1829). M.O.P.T.C, Superintendência geral 
dos Contrabandos, Balanças gerais do comércio do reino de Portugal com os seus domínios 
e nações estrangeiras, SGC 5, livro 7 (1808); livro 8 (1822); MARTINS, Conceição Andrade, 
ob. cit., p. 217-227 (quadro 66), p. 248-259 (quadro 78), p. 250-251 (quadro 79). 

Dados por nós colhidos n a s Balanças do Comércio quando 
confrontados com os valores ap resen tados por Conceição Andrade 
confirmam a pouca importância do mercado norte-americano para o 
escoamento do vinho do Porto. O quadro I mostra-nos, porém, o aumento de 

Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa Coutinho, datado de Filadélfia, 30 de Dezembro 
de 1794. 

1 0 7 Id., Ibid., correspondência recebida, correspondência dos consulados portugueses nos Estados 
Unidos da América, caixa 273 (1788-1832). Ofício do cônsul em Baltimore, José Joaquim 
Ramos Zuzarte, para o Ministro e Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, Silvestre 
Pinheiro Ferreira, datado de Baltimore, 19 de Janeiro de 1823. 
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peso das exportações para a América do Norte, entre 1805 e 1829. Assim, 

passa de 0,07% do total no quinquénio 1805-1809 a 1,6% nos anos de 1825-

1829108. 

Exportações para os Estados Unidos por portos 

Gráfico 2.17 — Exportações para os Estados Unidos por portos 
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Fonte: Quadro rr2. 24 incluído no anexo estatístico. 

A maior parte das exportações portuguesas (gráfico 2.17 e quadro 24, 
em anexo) para os Estados Unidos processavam-se através do porto de 
Lisboa, chegando, em 1814, a ultrapassar os 98,5%. Logo a seguir, mas com 
uma percentagem muito menor, vem a cidade do Porto. Contudo, ainda 
assim, por aí passava uma parte importante das transacções. Em 1808 e 
1824 ultrapassaram os 30% e em 1828-1830 passaram acima dos 40%. Além 
dos produtos que falámos a t rás , a cidade vendia, ainda, aos norte-
americanos vinagre, indigo, couros, lãs e produtos do Brasil tais como café e 

1 0 8 De modo a podermos comparar os dados das Balanças do Comércio para as vendas de vinho do 
Porto aos Estados Unidos, com os totais dos vinhos exportados, apresentados por Conceição 
Andrade Martins, utilizámos os critérios usados por esta autora. Igualmente consideramos a 
capacidade de uma pipa de Porto equivalente a 550 litros, embora Inês Amorim tenha chegado a 
conclusão que, na segunda metade do século XVIII. 1 casco com vinho da região do Douro 
continha 541,8 litros. AMORIM, Inês — Aueiro e sua Provedoria no século XVIII (1690-1814) — 
Estudo económico de um espaço histórico, vol. 1, Porto, 1996, dissertação de doutoramento 
policopiada, p. 270; MARTINS, Conceição Andrade, ob. cit., p. 217-227 (quadro 66), p. 248-
259 (quadro 78), p. 250-251 (quadro 79). 
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açúcar109. Em 1788 e 1789 o número de navios americanos entrados e saídos 
da barra do Douro foi diminuto. Em 1791, porém, este movimento 
aumentou muito, ocupando as embarcações estadunidenses o terceiro lugar 
logo à seguir às portuguesas e inglesas. Francisco Ribeiro da Silva diz não 
ter informações que lhes permita afirmar se se t ra tava "de um ano 
excepcional" ou se era o prenúncio do início de "uma nova fase no comércio 
entre o Porto e os Estados Unidos110. A análise a que estamos a proceder 
leva-nos a considerar a primeira hipótese como a mais plausível. 

O porto de Setúbal também tem alguma importância neste escambo, 
sobretudo devido ao sal que por saía. De tal modo que, em 1785 e 1820, as 
exportações através da barra do Sado se aproximaram dos 35%, passando os 
61% em 1823. A Figueira da Foz, como porta de saída das mercadorias 
portuguesas para os Estados Unidos, apenas tem importância em 1804 e 
1808, ano de crise, em que as exportações são superiores a 10%. Aveiro, 
Viana e os portos algarvios têm muito pouco peso nestas transacções que, 
além do mais, não eram realizadas de forma tão sistemática e regular como 
nos outros centros portuários. 

2.2.2. Importações 

2.2.2.1. Do estrangeiro. 

Passemos agora a analisar as importações portuguesas provenientes 
dos Estados Unidos e a compará-las, tal como se fez com as exportações, 
com os totais comprados por Portugal a cada u m a das potências 
estrangeiras com as quais mantinha relações comerciais. 

Como se pode ver pelo gráfico 2.18 e pelo quadro 25, em anexo, a 
Inglaterra era a principal fornecedora de bens a Portugal. Embora o objectivo 
deste estudo não sejam as relações luso-britânicas é necessário recordar que 
a Grã-Bretanha, conforme escreve José Vicente Serrão, "ocupava o lugar 
nuclear" do comércio externo português, estando Portugal muito dependente 

1 0 9 RENOU, M. A., ob. cit., p . 2 3 4 - 2 4 1 . 

1 1 0 SILVA, Francisco Ribeiro d a — Geografia do comércio portuense nos Jinais do século XVIII. I — 
Movimento de navios e rumos da marinha mercante. «Tripeiro», Por to , 7». sér ie , 14 (3) Mar. 
1995, p . 7 1 - 7 3 . 
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do Reino Unido. Assim, progressivamente o sistema económico lusitano foi 

sendo dominado pelos interesses ingleses. 

Gráfico 2.18 — Importações da Grã-Bretanha e dos Estados Unidos 
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Fonte: Quadro nQ. 25 incluído no anexo estat ís t ico. 

Por outro lado, o mesmo autor refere que entre 1777 e 1808 apesar da 
Inglaterra con t inuar a ser o principal parceiro comercial , a s u a 
preponderância não era tão grande quanto o fora an te r io rmente^ . Segundo 
Jorge Miguel Viana Pedreira as importações provenientes das ilhas 
britânicas diminuíram. Na década de 1780 situaram-se a 60% dos níveis 
atingidos no quinquénio 1756-17601". E, para Sandro Sideri com o regresso 
da paz à Europa há um aumento da dependência portuguesa face à Grã-
Bretanha. Este país, tal como na primeira metade do século XVIII, voltava a 
ser o fornecedor mais importante. Afirmação, aliás, plenamente ilustrada no 
gráfico 2.18113. 

1 1 1 SERRÃO, José Vicente, ob. cit., p. 107-108; 110. 

1 1 2 PEDREIRA, Jorge Miguel Viana, ob. cit., p. 51 . 

1 1 3 SIDERI, Sandro, ob. cit., p. 182-183. 
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Vê-se claramente através do quadro 25, em anexo, que embora os 
valores absolutos das importações provenientes de Inglaterra se mantenham 
elevadas entre 1809 e 1814, há uma diminuição da sua importância, em 
termos percentuais, conforme aparece representado no gráfico 2.18, que se 
deve ao aumento das importações oriundas dos Estados Unidos. A Balança 
do Comércio de 1811 louva o papel da Inglaterra, u m a vez que, apesar de 
estar envolvida numa guerra total, ajudava toda a Europa. Ao mesmo 
tempo, mostrava a pujança do seu comércio, pois as exportações desse ano 
para Portugal tinham sido as maiores desde 1796, conforme se pode também 
ver através do referido quadro 25. O responsável pelo prólogo desta Balança 
não se esquece de referir que a quantidade de produtos comprados à Grã-
Bretanha era muito superior às necessidades do país . Explica esta 
anormalidade com a "falta de subsistências pela occazião repentina dos 
movimentos do inimigo, abandono de nossa agricultura, e desses restos das 
fabricas de estambres e tecidos de algodão"114. 

Muitas das mercadorias introduzidas em Portugal pelos ingleses 
destinavam-se não apenas ao mercado nacional, mas também ao espanhol. 
Dadas as destruições provocadas pela Guerra da Independência, em 
Espanha, os comerciantes ingleses tentaram utilizar o território português 
como base para a penetração de mercadorias inglesas no mercado espanhol, 
esperando, deste modo, obter bons lucros. Tal não se veio a concretizar e os 
negociantes britânicos sofreram enormes prejuízos, vendo-se obrigados a 
proceder a leilões afim de escoar os produtos, enquanto outros continuaram 
armazenados, certamente á espera de melhores dias. Tudo isto, segundo a 
Balança de 1811, provocou a ru ina de várias ca sas comerciais na 
Inglaterra115. A enorme importância da Grã-Bretanha como fornecedora de 
produtos a Portugal é reconhecida, em 1830, pelo cônsul Pemberton 
Hutchinson. Além do mais, as mercadorias inglesas pagavam direitos 
alfandegários mais baixos do que as suas congéneres americanas116 . 

1 1 4 A.N.T.T., Junta do Comércio, Balança geral do comércio do reino de Portugal com as nações 
estrangeiras, 1811, livro 466. 

1 1 5 Id., Ibid. 

1 1 6 N.A.R.A., General records of the Department of State, Central files, Despatches from United 
States Consuls In Lisbon, 1790-1906, vol. 5 (January 3, 1827 — December 27, 1834). 
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Os Estados Unidos ocupam uma posição mais modesta, embora o 
seu papel como fornecedor de produtos essenciais, conforme veremos, seja 
relevante. Assim, a sua importância aumenta a partir de 1801, da ta da 
Guerra das Laranjas, em que as importações oriundas dos Estados Unidos 
representam 13,794% do total e atingem quase os 2.500 contos de réis. 
Ultrapassam os 1.000 contos em 1803 e 1804, respectivamente 8,138% e 
7,961% do total. Há u m a diminuição acentuada em 1805, mantendo-se, 
contudo, acima dos 900 contos, em 1806 e 1807. J á 1808 apresenta uma 
quebra brusca, o que não é de admirar, dada a situação político-militar do 

país. 
O comércio com os Estados Unidos não é interrompido durante a 

ocupação francesa, sendo os barcos desta potência autorizados a entrar nos 
portos por tugueses . Es tes não t inham de informar de onde eram 
provenientes desde que viessem carregados com provisões. Por outro lado, foi 
autorizada pelas autoridades ocupantes a importação de arroz. O cônsul 
americano William Jarvis t inha enviado ao general Junot uma petição neste 
sentido e falado pessoalmente com ele a este respeito117. O diplomata temia, 
todavia, uma diminuição drástica no comércio entre os dois países, pois 
acreditava que a França iria abastecer Portugal de cereais. E, esta era a área 
de comércio onde os negociantes americanos t inham mais capital investido. 
Além destas, Jarvis apontava ainda como causas para uma diminuição do 
comércio luso-americano a possível emigração para o Brasil de muitos 
mercadores e artífices, bem como um possível encorajamento ao cultivo de 
cereais por parte dos franceses, em detrimento da vinha. Deste modo, criar-
se-ia um novo mercado para o escoamento dos vinhos gauleses118. 

(National Archives microfilm publication, T180 rolo 5). Despacho do cônsul americano, J . 
Pemberton Hutchinson, para o Secretário de Estado, Martin van Buren, datado de Washington, 
DC, 8 de Abril de 1830. 

1 1 7 "I have been also authorized to say that our vessels would be admitted into the ports of this 
kingdom, no matter from whence they came without any questions being asked, when laded with 
provisions. The order is passed to the customhouse for the admission of rice." Id, ibid., vol. 4 
(November 9, 1807 — June 30, 1826). (National Archives microfilm publication, T180, rolo 4). 
Despacho do cônsul americano em Lisboa, William Jarvis, para o Secretário de Estado, James 
Madison, datado de Lisboa, 12 de Janeiro de 1808; ofício do cônsul americano em Lisboa, 
William Jarvis, para o Secretário de Estado, James Madison, datado de Lisboa, 21 de Dezembro 
de 1807; petição enviada pelo cônsul e encarregado de negócios americano, William Jarvis, 
para o general Junot, datada de Lisboa, 4 de Dezembro de 1807, anexo ao ofício anterior. 

1 1 8 Id Ibid., despachos do cônsul americano em Lisboa, William Jarvis para o Secretário de 
Estado, James Madison, datados de Lisboa, 29 de Janeiro e 1 de Fevereiro de 1808. 
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Os valores mais elevados, tanto absolutos como em percentagem, das 
Importações portuguesas provenientes de território americano si tuam-se 
entre 1809 e 1813. O ano de 1812 é o ponto máximo, com montantes 
superiores a 13.500 contos, representando 39,613% de todas as importações 
do país. A isto faz referência o encarregado de negócios ad ínterim José 
Rademaker em ofício dirigido ao Secretário de Estado, J ames Monroe. 
Segundo o diplomata português o comércio entre os dois países t inha 
aumentado muito, sendo lucrativo para ambos. Portugal dependia dos 
Estados Unidos para o fornecimento de produtos essenciais119. 

Com o fim das hostilidades a importância deste país como fornecedor 
de mercadorias a Portugal diminuiu. Apenas em 1818 ul trapassa os 1.500 
contos, representando, contudo, apenas cerca de 8% de tudo o que foi 
comprado. A partir desta data, o valor das importações vai decaindo até 
1830 e, em termos percentuais, a importância da América do Norte ronda os 
valores anteriores a 1801. A explicação para este fenómeno exposta, no 
prólogo da Balança do Comércio de 1822, prende-se com o facto do governo 
português ter proibido, pela Portaria de 14 de Maio de 1821, a entrada de 
cereais e farinhas em Portugal, a não ser sob determinadas condições. Na 
prática, porém, inviabilizava-se este comércio. À mesma determinação se 
refere o cônsul americano em Lisboa, J. Pemberton Hutchinson, segundo o 
qual o Parlamento tinha tomado esta decisão com o propósito de fomentar a 
agricultura portuguesa, apenas permitindo a importação de cevada. Como os 
cereais e a farinha eram os principais produtos transaccionados, entre os 
dois países, tudo isto se vai traduzir numa diminuição das trocas luso-
americanas120. 

Id., Notes from the Portuguese Legation in the United States to the Department of State vol 1 
(October 31, 1796 —April 19, 1824). (National Archives microfilm publication, M54. rolo 1). 
Nota do encarregado de negócios interino, José Rademaker, para o Secretário de Estado, James 
Monroe, datado de Filadélfia, 11 de Maio de 1812. 

M.O.P.T.C, Junta do Comércio, Balança geral do comércio do reino de Portugal com as nações 
estrangeiras. 1822, SGC; N.A.R.A., General records of the Department of State, Central files 
Despatches from United States Consuls In Lisbon 1791-1906, vol. 4 (November 9, 1807 — June 
30, 1826). (National Archives microfilm publication, T180, rolo 4). Despacho do cônsul 
americano em Lisboa, J. Pemberton Hutchinson, para o Secretário de Estado, John Quincy 
Adams, datado de Lisboa, 30 de Abril de 1821; Portaria de 14 de Maio de 1821 Diário da 
Regência, n°. 115, 16 de Maio de 1821. Um exemplar deste periódico encontra-s'e anexo ao 
despacho do cônsul americano em Lisboa, J. Pemberton Hutchinson, para o Secretário de 
Estado, John Quincy Adams, datado de Lisboa, 9 de Junho de 1821. 

112 



Jacob Frederico Torlade de Azambuja partilha da mesma opinião, no 
já citado relatório de 1825, acrescentando, ainda, que as facilidades 
concedidas à importação de bacalhau inglês também contribuiram para este 
estado de coisas121. Por outro lado, segundo Pemberton Hutchinson entre os 
vários artigos produzidos pelos Estados Unidos, apenas peixe, óleos de 
peixe, mant imentos conservados em sal, aduelas e madei ras eram 
autorizados a entrar em Portugal. Estas mercadorias t inham de pagar 
direitos de entrada de 30%, enquanto que os mesmos produtos quando 
procedentes de Inglaterra apenas estavam sujeitos a uma taxa de 15%122. 

Em 1817, 1819e 1823 o Contador Geral refere que as importações 
provenientes dos Estados Unidos t inham uma importância reduzida123. De 
facto, nesses anos os produtos oriundos da América do Norte representaram 
apenas 3,427%, 3,651% e 0,67% respectivamente, de tudo aquilo que 
Portugal comprou no estrangeiro. Não são, contudo, estes anos em que as 
entradas de mercadorias americanas nos portos portugueses atingem o 
ponto mais baixo. Este verifica-se em 1830, quando Portugal recebe 
mercadorias no valor de 74.909$385, representando 0,6% do total. A 
diminuição das importações provenientes dos Estados Unidos foi provocada 
pelas lutas liberais vividas pelo país ao longo de 1828. Por um lado, as 
transacções estavam suspensas, devido à complicada situação política, por 
outro, os comerciantes estadunidenses não sabiam que posição adoptaria o 
governo de Washington face ao conflito124. As razões das limitadas trocas 

1 2 1 B.N.L., mss. 60. n«.4, doe. 2. AZAMBUJA, Jacob Frederico Torlade Pereira de — Relatório 
acerca das relações comerciais entre Portugal e os Estados Unidos (1825), Lisboa. 24 de 
Setembro, de 1825, fis. 2. Uma cópia deste relatório encontra-se no A.N.T.T., Ministério dos 
Negócios Estrangeiros, Arquivo Central, correspondência recebida, correspondência das 
Legações Portuguesas. Washington, caixa 553 (1824-1829). 

1 2 2 "At present no article, the produce of the United States except fish, fish oils, salt provisions, 
staves and lumber is admitted, and these pay 30 per cent duty whilst similar ones from England 
only pay 15 per cent." N.A.R.A., General records of the Department of State, Central files. 
Despatches from United States Consuls In Lisbon 1791-1906, vol. 4 (November 9, 1807 — June 
30, 1826). (National Archives microfilm publication, T180, rolo 4). Ofício do cônsul americano 
em Lisboa, J. Pemberton Hutchinson, para o Secretário de Estado, John Quincy Adams, datado 
de Lisboa, 9 de Junho de 1821. 

1 2 3 A.N.T.T., Junta do Comércio, Balança geral do comércio do reino de Portugal com as nações 
estrangeiras, 1817, 1819 e 1823, livros 200, 202 e 208. 

1 2 4 Id., Ministério dos Negócios Estrangeiros, Arquivo Central, correspondência recebida, 
correspondência das Legações Portuguesas. Washington, caixa 553 (1824-1829). Ofício de 
Jacob Frederico Torlade Pereira de Azambuja para o Ministro e Secretário de Estado dos 
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comerciais entre os dois países prendiamse também com o facto dos 
produtos ingleses e brasileiros pagarem direitos menos elevados que os 
americanos que se encontravam praticamente excluidos do mercado 
português125. 

Gráfico 2.19 — Importações da Espanha e dos portos italianos 
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Fonte: Quadro n°. 25 incluído no anexo estatístico. 

A Espanha (gráfico 2.19) conhece um aumento de vendas a Portugal 
de 1809 a 1814, embora em termos percentuais a sua importância seja 
relevante no decurso do período em estudo. A afirmação é válida para os 
anos 17991800, 1806, 18171819 e 1825 em que as mercadorias compradas 
a Espanha ultrapassam os 1.000 contos. As importações provenientes da 
Península Itálica, ao longo do período es tudado, conhecem valores 
superiores a 1.000 contos em 17761777, 1789 e de 1800 a 1807. Na época 

Negócios Estrangeiros, 2Q. visconde de Santarém, Manuel Francisco Mesquita de Macedo Leitão 
e Carvalhosa, datado de Liverpool, 6 de Julho de 1828. 

1 2 5 N.A.R.A., General records of the Department of State, Central files. Despatches from United 
States Consuls in Lisbon, 1791-1906, vol. 5 (January 3, 1827 — December 27, 1834). 
(National Archives microfilm publication., T180 rolo 5). Despacho do consul americano, J. 
Pemberton Hutchinson, para o Secretário de Estado, Martin van Buren, datado de Washington, 
DC, 8 de Abril de 1830. 
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da Guerra Peninsular até à Paz Geral, conhecem flutuações, com o pico 
máximo em 1818, mantendo-se altas nos dois anos seguintes. Diminuem a 
partir da Revolução Liberal Portuguesa e o seu peso, em termos percentuais, 
oscila entre 4,615% em 1824 e 2,364% em 1830. 

Gráfico 2.20 — Importações da França 
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Fonte: Quadro n s . 25 incluído n o anexo estat ís t ico. 

As importações provenientes da França (gráfico 2.20) conheceram 
u m a cer ta relevância nos anos anter iores à invasão napoleónica. 
Apresentam um valor mínimo em 1808 e permanecem interrompidas até 
1814, altura em que são retomadas, ultrapassando, logo nesse ano os 1.000 
contos e os 2.000 no seguinte. Estes valores elevados devem-se às enormes 
quantidades de cereais de origem francesa entrados em Portugal12*5. A partir 
de 1816, acompanhando, aliás, a tendência geral do comércio português, o 
valor das mercadorias provenientes da França diminui muito, tendo o seu 
ponto mais baixo em 1829, em que representam apenas 1,244% do total, 1 2 6 Id., ibid., vol. 4 (November 9, 1807 —June 30, 1826). (National Archives microfilm publication, 

T180, rolo 4). Despacho do cônsul americano, J. Pemberton Hutchinson, para o Secretário de 
Estado, James Monroe, datado de Lisboa, 6 de Abril de 1815. 
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Refira-se, por fim, que nos anos da intervenção a rmada francesa em 
Portugal as importações provenientes da Dinamarca, Hamburgo, Holanda e 
Prússia estiveram interrompidas sofrendo várias perturbações as compras 
feitas à Rússia e à Suécia. 

Vimos a t rás que as importações provenientes do terri tório 
estadunidense aumentaram a partir de 1801 e, com excepção de 1808, se 
mantiveram significativas até 1812. Os anos de 1801 a 1812 são um período 
conturbado da história portuguesa, ocasionando a vinda para a Península, a 
partir de 1807, de tropas estrangeiras. As devastações provocadas pelas 
operações militares, a necessidade de aprovisionar as t ropas britânicas 
estacionadas em território português, desde 1808, levaram ao aumento das 
compras de bens alimentares no estrangeiro, como se pode ver no gráfico 
2.21 e quadro 26, em anexo. 

A juntar a isto, o facto dos Estados Unidos permanecerem neutrais, 
nos conflitos europeus explica o aumento das importações de bens 
alimentares provenientes da América do Norte. Aliás, em 1812, 62,183% dos 
produtos alimentares comprados por Portugal ao estrangeiro foram-no aos 
Estados Unidos, enquanto a Inglaterra forneceu apenas 41,105%, havendo 
após 1813 uma diminuição das compras de víveres aos americanos. O único 
ano em que estas apresentam alguma relevância é o de 1818 (12,786% do 
total). A partir de 1821 apresenta valores e percentagens muito pequenas. 
Nem as dificuldades experimentadas pela agricultura portuguesa em 1829 
fizeram aumentar as aquisições destes produtos no continente americano127. 
Segundo E. H. Cummings teriam sido as leis portuguesas sobre os cereais 
que prejudicaram as florescentes trocas comerciais anteriormente existentes 
entre os dois países128. 

1 2 7 "13.) Segundo as noticias de Portugal parece que as nossas sementeiras tem sofrico 
grandemente, e talvez produzão huma carestia no pão, excessiva para o povo." A.N.T.T., 
Ministério dos Negócios Es t range i ros . Arquivo Centra l , correspondência recebida, 
correspondência das legações Portuguesas. Washington, caixa 553 (1824-1829). Ofício n°. 39 
do encarregado de negócios indigitado, Jacob Frederico Torlade de Azambuja para o Ministro e 
Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, 2 e . visconde de Santarém, Manuel Francisco 
Mesquita de Macedo Leitão e Carvalhosa, datado de Washington, DC, 13 de Junho de 1829. 

1 2 8 Id., ibid., correspondência recebida, correspondência das legações Portuguesas. Washington, 
caixa 554 (1830-33). Ofício nQ. 74 do encarregado de negócios, Jacob Frederico Torlade de 
Azambuja, para o Ministro e Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, 2Q. visconde de 
Santarém, Manuel Francisco Mesquita de Macedo Leitão e Carvalhosa, datado de Georgetown, 
21 de Agosto de 1830. 
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Gráfico 2.21 — Importação de mantimentos da Grá-Bretanha e dos 
Estados Unidos 
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Fonte: Quadro ng. 26 incluído no anexo estatístico. 

Os principais fornecedores de géneros, além da Inglaterra e dos 
Estados Unidos eram a Holanda, a Espanha e a Península Itálica. Aliás, no 
gráfico 2.21 e no quadro 26, em anexo, notase a enorme importância do 
Reino Unido como fonte abastecedora de alimentos, mesmo em épocas de 
crise. Refirase, ainda, que entre 1808 e 1813, quando Portugal t inha o 
comércio interrompido com a maior parte dos países da Europa, o Norte de 
África continuou a enviar géneros, essencialmente cereais, para os portos 
portugueses. Os valores, embora mais altos que os dos anos anteriores e 
posteriores, com excepção de 1796, 1797 e 1801, não eram muito elevados e 
representavam uma percentagem pequena em relação ao total, oscilando 
entre 3,858% em 1808 e 0,619% em 1813. E não nos podemos esquecer das 
dificuldades criadas à navegação americana, portuguesa e europeia, pelos 
ataques dos piratas barbarescos129. 

1 2 9 RIBEIRO, Jorge Martins — A Comunidade Britânica do Porto durante as invasões francesas, 
Porto, Fundação Eng. António de Almeida, 1990, p. 8187. 
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Gráfico 2.22 — Importação de madeiras da Grã-Bretanha e dos Estados 
Unidos 
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Fonte: Quadro n°. 27 incluído no anexo estatístico. 

As madeiras (quadro 27 em anexo) ocupavam também um lugar de 
relevo nas transacções luso-amerlcanas, sendo utilizadas, sobretudo, na 
manufactura de pipas. Este produto chegava muitas vezes a Portugal j á 
aparelhado sob a forma de aduelas. No entanto, as aduelas de Hamburgo 
maiores 2 a 2,5 polegadas que as americanas eram preferidas na cidade do 
Porto, atingindo mesmo o dobro do preço. Em Lisboa, porém, as de origem 
norte-americana eram as mais utilizadas. O mercado da capital mostrava-
se, contudo, menos importante que o portuense, dado que desta cidade, 
segundo o ministro plenipotenciário dos Estados Unidos, William Smith, 
saiam anualmente entre 50.000 a 60.000 pipas a bordo de embarcações do 
Reino Unido. Os comerciantes britânicos estabelecidos no Porto favoreciam 
a compra de aduelas hamburguesas , pois os navios ingleses eram 
construidos de forma a conter um certo número de pipas de determinadas 
dimensões. Ainda assim, as aduelas americanas podiam atingir o dobro do 
preço usualmente obtido quando t inham o mesmo comprimento das de 
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Hamburgo^ , o alvará de 4 de Junho de 1825 fixava em 10% os direitos 
sobre as aduelas e arcos de origem estrangeira, utilizados no fabrico de 
"vasilhas desde vinte e dous até trinta e dous almudes"131. 

Os Estados Unidos, a Suécia, Hamburgo, a Prússia e a Rússia eram 

os principais fornecedores de madeiras a Portugal. 
A Inglaterra tem alguma importância neste escambo, no triénio 1799-

1801, embora seja no período crítico de 1808 a 1814 que o papel deste país, 
como fonte abastecedora de madeiras, se torna relevante. Em 1809 e 1812 
mais de 60% do madeirame entrado em portos portugueses era proveniente 
da Grã-Bretanha, enquanto nos anos posteriores a 1814 esta percentagem 
se reduz para níveis inferiores a 10%, chegando a 1,1% em 1825. 

A América do Norte desempenha um papel significativo, o que não é 
de admirar, dada a enorme área florestal do continente americano. Em 1809 
e 1810 apesar dos mon tan te s atingidos não serem muito elevados 
representam respectivamente 59,302% e 53,689% do total. Será, contudo, a 
partir de 1818, que a importância dos Estados Unidos como fornecedor de 
madeiras aumenta, atingindo um máximo em 1825 e um mínimo em 1823. 
Hamburgo, Prússia, Rússia e Suécia, também abastecedores deste produto, 
sofrem flutuações ao longo do período estudado, embora tenham havido 
interrupções entre 1808 e 1813. 

1 3 0 A.N.T.T., Ministério dos Negócios Estrangeiros. Arquivo Central, correspondência recebida, 
correspondência dos Consulados Portugueses nos Estados Unidos da América, caixa 273 
(1788-1832) "Observações sobre o commercio dos Estados Unidos d'America com Portugal, por 
Ignacio Palyart", datado de Lisboa, 2 de Fevereiro de 1788 (Vide Anexo II, doe. n° 4); "I have 
also obtained some information on the subject of staves, which may be useful to our fellow-
citizens Hamburgh staves are about 2 or 2 1/2 inches longer than the American, and sell at 
Oporto for nearly double the price of the latter. The house of Clamouse, Browne & C°. of that 
place offers double the usual price for Américain staves of the same length with those of 
Hamburgh. At Lisbon they make use of American staves, but at Oporto, which is of vastly more 
importance, the preference is invariably given to those of Hamburgh, to suit the convenience of 
the English wine merchants. The English vessels in the Oporto trade being to contain a certain 
number of pipes, of certain dimensions, the captains who have been long acustomed to those 
pipes, can make better stowage with them; of course. The merchants prefer them. When it is 
considered that from 50, to 60.000 pipes are annually exported from Oporto in English vessels, 
the article of staves becomes one of considerable magnitude and together with that of tar, 
requires the serious attention of the exporters of those articles in the United States." N.A.R.A., 
General records of the Department of State, Central files, Despatches from United States 
Ministers to Portugal, 1790-1906, vol. 5 (August 20, 1797 — September 13, 1801, M43, rolo 4). 
Despacho n°. 31 do ministro plenipotenciário, William Smith, para o Secretario de Estado, 
Timothy Pickering, datado de Lisboa, 28 de Novembro de 1799. 

1 3 1 Alvará de 4 de Junho de 1825, § V. 
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Gráfico 2.23 — Importação de «géneros vários» da Grã-Bretanha e dos 

Estados Unidos 
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Fonte: Quadro n9. 28 incluído no anexo estatístico. 

Através do quadro 28, em anexo, vemos que o lugar ocupado pelos 
Estados Unidos como fornecedor dos bens constantes da rubrica "géneros 
vários" não é muito significativo, com excepção do ano de 1810, em que, 
55,759% destas mercadorias, num valor de 710.020$700, entradas em portos 
portugueses, foram importadas do território estadunidense. De qualquer 
modo, apesar de no período posterior a 1814 o seu peso continuar diminuto, 
ainda assim parece ter mais relevo do que na década anterior a 1807. Antes 
da entrada dos franceses em território português, apenas os anos de 1789, 
1796 e 1797 têm alguma importância. E, mais uma vez, se constata (ver 
gráfico 2.23) o papel dominante da Inglaterra neste tráfico. 

A análise que acabámos de fazer é válida também, para as drogas 
(gráfico 2.24 e quadro 29, em anexo). 

De facto, os Estados Unidos só são impor tantes como fonte 
abastecedora destes artigos no triénio 18091811 e no biénio 18131814. Em 
1809 as importações alcançaram 163.247$600 e, em 1810, 144.163$920, 
correspondendo respectivamente a 50,069% e 44,297% do total das drogas 
compradas por Portugal em cada um desses anos. 
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Gráfico 2.24 — Importação de drogas da Grã-Bretanha 
e dos Estados Unidos 
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Fonte: Quadro ng. 29 incluído no anexo estatístico. 

O valor dos metais provenientes da América do Norte (quadro 30, em 
anexo) é ínfimo, quando comparado com as importações provenientes da 
Inglaterra, Suécia e Holanda, os principais abastecedores destas matérias

primas. A rubrica tecidos de algodão (quadro 31 , em anexo) só aparece nas 
Balanças do Comércio a part i r de 1810, sendo quase exclusivamente 
fornecidos pela GrãBretanha. Refirase, a propósito, que de 1812 a 1824 a 
totalidade dos panos de algodão era proveniente das ilhas britânicas. Dos 
Estados Unidos, Portugal apenas recebeu tecidos de algodão, em 1810, num 
montante de 117.510$400, correspondendo a 23,286% do total, sendo os 
restantes 76,714% importados do Reino Unido. O valor dos linifícios 
importados dos Estados Unidos é baixo e no cômputo geral do comércio 
externo português atingiu níveis percentuais de pouca expressão, conforme 
está patente no quadro 32, em anexo. Ainda em relação aos tecidos temos de 
mencionar que, ao longo do período estudado, não constam quaisquer 
importações de lanifícios e sedas provenientes dos portos estadunidenses. 
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2.2.2.2. Dos Estados Unidos. 

Gráfico 2.25 — Importação de mantimentos dos Estados Unidos 

% 
100 

80 --

60 --

40 

20 --

I I I I I I U 
c r « c \ i m o o « — • ' i r ' - o r o v D O C M L n o o — 
0 0 C r * 0 S C r * O O O — ' - ' - — C V J C M C M I O 
r ^ r v - p ^ r ^ - c o c o c o c o c o c o c o c o c o c o c o 

Fonte: Quadro rr2. 33 incluído no anexo estatístico. 

Gráfico 2.26 — Importação de madeiras dos Estados Unidos 
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Fonte: Quadro n5. 33 incluído no anexo estatístico. 
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Se olharmos para os gráficos 2.25 e 2.26 bem como para o quadro 33, 
em anexo, vemos que Portugal compra aos norte-americanos, sobretudo, 
produtos alimentares e madeiras . As drogas também têm uma certa 
importância neste escambo. A rubr ica "produtos vários" têm algum 
significado, mas como engloba diversos tipos de bens torna-se difícil 
determinar o papel de cada um deles no âmbito do comércio luso-americano. 

Os géneros alimentares são de tal modo importantes nas trocas entre 
os dois países, que chegam, em vários anos, a ultrapassar os 90% de tudo 
quanto era importado dos Estados Unidos. As Balanças de 1804, 1805 e 
1807 são concordes em informar que os "artigos de comestíveis" são o 
principal objecto de comércio entre os dois p a í s e s ^ . Aliás, para Albert 
Silbert as importações de cereais eram fundamentais, sobretudo, para 
Lisboa. De facto, no fim do século XVIII, 7 1 % dos cereais consumidos na 
capital eram comprados fora do países. E , por esta altura, o cônsul Edward 
Church referia a grande importância dos cereais americanos. Segundo o 
diplomata, apesar de Portugal poder também abastecer-se destes produtos 
noutros países, contava mais com as remessas provenientes dos Estados 
Unidos do que com os fornecimentos da Europa*3*. É também curioso notar 
que o preço dos cereais portugueses era geralmente superior ao dos cereais 

provenientes do estrangeiro135. 
No ano de 1811 este país enviou para os portos metropolitanos 

portugueses mercadorias no montante de 13.073.393$454, 97,277% do qual 
era constituído por víveres. A Balança do Comércio desse ano refere que os 
Estados Unidos realizaram avultados negócios em Portugal vendendo trigo, 
farinha, milho, aveia, cevada, centeio, legumes, carne salgada e outros bens 

132 I.N.E.. Balança geral do comércio do reino de Portugal com as nações estrangeiras, 1804 e 
1806. 

1 3 3 SILBERT, Albert, ob. cit., p. 17-18. 

B 4 N A R A General records of the Department of State, Central files. Despatches from United 
States Consuls In Lisbon 1791-1906, vol. 1 (July 27, 1793 -Dec 18, 1802). (National 
Archives mlcroJUm publication, T180, rolo 1). Despacho tf. 5 do consul americano em L sboa 
Edward Church, pkra o Secretário de Estado, Thomas Jefferson, datado de Lisboa, 15 de 
Novembro de 1793 (Vide Anexo U, doc. tf 9). 

1 3 5 SIDERI, Sandro, ob. cit., p. 204. 

123 



de produção própria136. O caso extremo, porém, é o de 1812 em que os 
mantimentos representaram 99,151%, correspondente a u m valor de 
13.512.080$899 num total de 13.627.718$944. Por outro lado, segundo o 
prólogo da Balança de 1813, o governo inglês tinha chegado à conclusão que 
lhe era mais vantajoso comprar em Portugal aprovisionamentos para o seu 
exército aqui estacionado, dadas as avultadas remessas da América do 
Norte, do que enviar essas mercadorias por sua conta e risco, como, 
anteriormente, o havia já feito. Nessa conformidade, a maior parte dos 
cereais e outros alimentos provenientes do território estadunidense eram 
comprados pelos comissários ingleses e pagos "em letras sobre o thezouro 

britânico"137. 
D. Miguel Pereira Forjaz em Abril de 1810 em instruções enviadas ao 

encarregado de negócios, José Rademaker, mandava-o promover a 
exportação de trigo e farinha dos Estados Unidos para Portugal. Apesar de 
terem saído duas embarcações de Nova Iorque, para Lisboa, com mais de 
2.000 barris de farinha a bordo, logo após o diplomata ter posto a circular 
que havia falta deste géneros no país, poucos se atreveram a remeter mais 
farinha. O preço na capital portuguesa não dava uma margem de lucro 
compensadora aos comerciantes. Nos finais de 1810, contudo, José 
Rademaker dava conta da saída do porto de Baltimore para Lisboa de vários 
navios carregados com cereais e farinha138. A importância destes produtos de 
primeira necessidade começa a decrescer a partir de 1820, embora os anos de 
1821, com 47,488% e 1823 com 45 ,1% ainda sejam significativos no 
comércio entre os dois países. Mas, em 1830 e 1831, com um valor de 

1 3 6 A.N.T.T., Junta do Comércio, Balança geral do comércio do reino de Portugal com as nações 
estrangeiras, 1811, livro 466. 

1 3 7 I.N.E., Balança geral do comércio do reino de Portugal com as nações estrangeiras, 1813 ; 
RIBEIRO, Maria de Lourdes Roque de Aguiar, ob. cit., p. 14. 

1 3 8 A.N.T.T., Ministério dos Negócios Estrangeiros, Arquivo Central, correspondência recebida, 
correspondência das Legações Portuguesas. Washington, caixa 551 (1797-1812). Ofícios n03. II, 
III, IV do encarregado de negócios interino José Rademaker para D. Miguel Pereira Forjaz, 
secretário do Conselho de Regência e encarregado da pasta dos negócios estrangeiros e da 
guerra, datados de Filadélfia, 20 de Junho, 8 de Agosto e 10 de Dezembro de 1810. Id, 
correspondência expedida, correspondência para as Legações e Consulados Portugueses. 
Washington, livro 158 (1810-1826). Despacho de D. Miguel Pereira Forjaz, secretário do 
Conselho de Regência e encarregado da pasta dos negócios estrangeiros e da guerra, para o 
cônsul geral e encarregado de negócios, José Rademaker, datado de Lisboa, 25 de Abril de 
1810. 
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1.561$600 e 1.778$000, respectivamente, atingem uma expressão mínima. 
Aliás, Albert Silbert escreve que a partir de 1820 diminuem muito as 
importações portuguesas de cereais139. 

Se repararmos no gráfico 2.26 e quadro 33, em anexo, vemos que em 
1787 e 1805 a madeira constitui um quarto das importações portuguesas 
provenientes dos Estados Unidos e, em 1796, essa percentagem foi de 
69,804%. Por outro lado, a partir de 1820 aumenta o papel deste produto no 
comércio luso-americano, chegando a ultrapassar os 93% de tudo quanto 
em 1830 foi comprado aos norte-americanos. A rubrica "géneros vários" tem 
mais importância nas relações comerciais bilaterais do que as drogas e, a 
partir de 1820, tal como as madeiras o seu peso aumenta, embora tenha 
alguma expressão em 1789, 1796, 1810 e 1817. De facto, as drogas, com 
excepção dos anos 1809 e 1814, apresentam níveis percentuais muito baixos 
no âmbito das trocas luso-americanas, embora ultrapassem os 100 contos 
de réis no biénio 1809-1810 e, em 1811 e 1813, apresentem montantes 
relativamente elevados. 

Através do quadro 33 , em anexo, cons ta t ámos a reduzida 
importância dos tecidos de algodão nas importações portuguesas oriundas 
de portos norte-americanos. Refira-se, por fim, que a partir de 1820 devido à 
diminuição das chegadas a Portugal de víveres provenientes da América do 
Norte, pelas a razões a t r á s apontadas , verifica-se um aumento de 
importância, em termos percentuais, dos outros produtos. Aliás, em 1796, 
um fenómeno semelhante t inha já ocorrido. Nesse ano foram importadas 
mercadorias no valor de 105.928$130, mas apenas 15.231$684, ou seja 
14,379%, era constituido por géneros. 

Analisemos agora a evolução da importação dos produtos que 
reputamos mais significativos. Num documento escrito pouco depois da 
independência das 13 colónias inglesas da América do Norte, um elemento 
da família Clamouse-Browne e membro da J u n t a de Administração da 
Companhia do Porto escrevia que "Portugal podia tirar dos americanos 

1 3 9 SILBERT, Albert — Contribuição para o estudo do movimento dos preços dos cereais em Lisboa 
(Do melo do século XVIII ao melo do século XIX), in "Do Portugal do Antigo Regime ao Portugal 
oitocentista", 2 a . ed., Lisboa, Livros Horizonte, 1977, p . 18. 
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aduellas para pipas, milho, trigo, alcatrão"no. De facto, além destes 
produtos importava-se, ainda, arroz, cevada, centeio, aveia, farinhas, 
biscoito, batatas, ervilhas, feijões, manteiga, carne, café, queijo, açúcar, 
peixe, bacalhau, alpista, óleo de baleia, aguardente, linhos, tecidos e outros 
artigos em lã, lonas, ferro, latão, pregos, cobre e outros metais, apetrechos 
para navios, resina, piche, alcatrão, cera, garrafas, tabaco, sabão, velas de 
espermacete, livros, peles e embarcações. Refira-se também em relação ao 
tabaco americano que, mesmo após a independência do Brasil, o seu 
consumo continua a ser reduzido, apesar de muito apreciado. Isto, porque 
os direitos cobrados sobre o de origem brasileira eram menores141. 

Arroz (gráfico 2.27 e quadros 34 e 35, em anexo). 

Acerca do arroz j á tivemos a opor tunidade de referir a sua 
importância nas trocas luso-estadunidenses, durante a época colonial e 
como as suas vendas para Portugal diminuiram nos finais do século XVIII. A 
Europa era o principal destino para o arroz americano, e dados publicados 
por Peter Coclanis most ram que a procura na Península Ibérica era 
considerável, embora fosse maior no norte do continente europeu. Apesar do 
consumo do arroz brasileiro ter feito diminuir as compras deste produto aos 
Estados Unidos, por parte de Portugal, nunca foi posta em causa a posição 
cimeira da Carolina do Sul no mercado mundial142 . Refira-se, a propósito, 
que a orizicultura só se vai generalizar no território metropolitano português 
nos anos 40 da centúria de oitocentos143. 

As importações de arroz brasileiro atingiam valores elevados, 
aumentando bastante a partir de 1803. O Maranhão e o Rio de Janeiro, este 
último funcionando como porto redistr ibuidor, e ram os pr incipais 

140 A.D.B. Arquivo do conde da Barca, pasta 17. Documento acerca do comércio entre Portugal e os 
Estados Unidos, posterior a 1783. Vide Anexo II doe. nQ. 1. 

1 4 1 N.A.R.A., General records of the Department of State, Central files, Despatches from Untied 
States Consuls In Ltsbon, 1790-1906, vol. 5 (January 3, 1827 — December 27, 1834). 
(Nattonal Archives microfilm publication., T180 rolo 5). Despacho do cônsul americano, J . 
Pemberton Hutchinson, para o Secretário de Estado, Martin van Buren, datado de Washington, 
DC, 8 de Abril de 1830. 

1 4 2 COCLANIS, Peter A., ob. cit., p. 133-135. 

1 4 3 JUSTINO, David, ob. cit., vol.l, p. 40. 
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fornecedores desse cereal, cuja compra ao Brasil permitiria, assim, a redução 
do deficit comercial português, sobretudo, no que dizia respeito aos géneros 
alimentares144. 

Gráfico 2.27 — Importação de arroz dos Estados Unidos  
Milhares de ar robas 
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Fonte: Quadro n 9 . 34 incluído no anexo estat ís t ico. 

Por volta de 1781, segundo Charles Boxer, a política ditatorial de 
Pombal estava a dar frutos, pois o Brasil produzia arroz suficiente para 
abastecer Portugal e, ainda, para ser reexportado para out ras praças 
europeias145. Desta maneira tornou-se favorável a Portugal, a balança do 
comércio146. Conforme refere o representante do país nos Estados Unidos, 
Cipriano Ribeiro Freire, num relatório datado de 1795, o arroz americano 
acabou por ser proibido de entrar em território português147. 

1 4 4 ALEXANDRE, Valentim, ob. cit., p. 40. 

1 4 5 BOXER, Charles, ob. cit., p. 192. 

1 4 6 RIBEIRO, Maria de Lourdes Roque de Aguiar, ob. cit., p. 3. 

1 4 7 A.N.T.T., Ministério dos Negócios Estrangeiros, Arquivo Central, correspondência recebida, 
correspondência das Legações Portuguesas. Washington, caixa 550 (1777-1796). Documento 
N9. XXXII intitulado "Commercio geral dos Estados Unidos com as principaes potencias da 
Europa e particulamente com Portugal" anexo ao ofício n°. 42 do ministro residente, Cipriano 
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Entre 1783 e 1785, apenas se importaram 5 arrobas de arroz através 
do porto de Lisboa. Em 1796 não se registam entradas deste produto, mas 
no ano seguinte (1797) atinge-se o importante volume de 152.324 arrobas 
correspondentes a cerca de 190 contos de réis. Devido a uma escassez de 
provisões no país, foi autorizada a importação de arroz e outros produtos 
alimentares148. A part i r des ta data, as compras aos norte-americanos 
diminuem. Em 1800 o governo de Lisboa permitiu a importação de arroz 
durante um ano. Porém, os direitos de 27% acabavam, segundo William 
Smith, por contrariar os objectivos do decreto publicado149. 

As entradas de arroz são negligenciáveis em 1805 e desaparecem 
completamente no biénio 1806-1807. E, se não temos dados para 1808, será 
de recordar que o cônsul americano conseguiu autorização do ocupante 
francês para a importação deste cereal. O período 1809-1816 regista as 
maiores entradas deste produto nos portos portugueses. Peter Coclanis 
afirma que as guer ras napoleónicas dificultaram e até chegaram a 
interromper o fluxo deste artigo para a Europa. Porém, conforme já 
apontámos, Portugal apresenta uma situação político-militar diferente da do 
resto da Europa, tendo necessidade de alimentar os exércitos acantonados 
no seu território150. 

Os máximos são atingidos em 1811 com 542.858 arrobas. Há uma 
descida brusca em 1814, para logo se registar um valor de 146.232 de 
arrobas em 1815. A partir deste ano as importações diminuem muito, são 
insignificantes em 1817-1818 e desaparecem totalmente no biénio 1822-
1823. De 1824 até 1829 há algumas entradas de arroz, embora nunca 
atinjam os níveis do início do século. Apesar disto, Francisco Solano 

Ribeiro Freire, para o Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de 
Sousa Coutinho, datado de Filadélfia de 27 de Junho de 1795. 

1 4 8 Carta do ministro plenipotenciário, William Smith, para o Secretário da Guerra, James McHenry, 
datada de 18 de Fevereiro de 1798. STEINER, Bernard C — Correspondence of William Smith, 
American minister to Portugal. «The Sewanee Review*, Nova Iorque, 14 (1) Jan. 1906, p. 92. 

1 4 9 N.A.R.A., General records of the Department of State, Central files, Despatches from United 
States Ministers to Portugal, 1790-1906, vol. 5 (August 20, 1797 — September 13, 1801). 
(National Archives nicrqfllm publication, M43, rolo 4). Ofício nB. 33 do ministro plenipotenciário, 
William Smith, para o Departamento de Estado, datado de Lisboa, 2 de Março de 1800. 

1 5 0 COCLANIS, Peter A. — Distant thunder: the creation of a world market In rice and the 
transformation it wrought. «The American Historical Review», Washington, 98 (4) Out. 1993, p 
1057. 
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Constâncio aponta o arroz americano como um excelente substituto para o 
do Brasil, dada a sua boa qualidade e o seu baixo preço151. As escassas 
importações de arroz da Carolina deviam-se aos altos direitos que tinham de 
pagar ao entrar em Portugal, cerca de 570 réis por arroba. Este imposto 
elevado tinha sido lançado, a fim de fomentar as comprar deste produto ao 
Brasil152. Aliás, esta é t ambém a opinião manifestado por Pemberton 
Hutchinson. Segundo este diplomata, Portugal era o país da Europa que, 
proporcionalmente ao número de habi tantes , mais arroz consumia. 
Comparando as taxas alfandegárias chega à conclusão que enquanto o arroz 
brasileiro pagava 15% ad valorem, quer dizer cerca de 60 a 70 cêntimos por 
cada 128 libras-peso, o americano pagava mais de 3 dólares. Além do mais, a 
lei portuguesa proibia importações deste cereal quando o seu preço era 
inferior a 4$800 por cada 128 libras-peso153. 

Milho ( gráfico 2.28 e quadros 36 e 37, em anexo) 

O país, apesar de produzir milho "na metade ocidental" a norte do 
Tejo tinha ainda necessidade de importar este cereal a fim de suprir as suas 

1 5 1 Ofício ne . 32 do encarregado de negócios, Francisco Solano Constâncio, para o Ministro e 
Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, Silvestre Pinheiro Ferreira, datado de 
Filadélfia, 30 de Abril de 1823, transcrito por SOUSA, Maria Leonor Machado de, ob. cit., p. 
299. 

1 5 2 A.N.T.T., Ministério dos Negócios Estrangeiros, Arquivo Central, correspondência recebida, 
correspondência das Legações Portuguesas. Washington, caixa 553 (1824-1829). Ofício do 
encarregado de negócios, Jacob Frederico Torlade de Azambuja, para o Ministro e Secretário de 
Estado dos Negócios Estrangeiros, 2S. visconde de Santarém, Manuel Francisco Mesquita de 
Macedo Leitão e Carvalhosa, datado de Washington, DC, 29 de Dezembro de 1829; Id., Ibid, 
correspondência recebida, correspondência das Legações Portuguesas. Washington, caixa 554 
(1830-1833). Ofício do encarregado de negócios, Jacob Frederico Torlade Pereira de Azambuja, 
para o Ministro e Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, 2 a . visconde de Santarém, 
Manuel Francisco Mesquita de Macedo Leitão e Carvalhosa, datado de Georgetown, 19 de 
Janeiro de 1831. 

153 «Rjce from the United States is prefered to any other but the duty amounts to a prohibition and 
but a small quantity is consumed — no country in Europe in proportion to its population 
consums so much rice; it is daily in every table. Brazil rice pays 15 per cent ad valorem which 
amounts to 60 @ 70 cents per 128 pounds including all charges. American rice pays including 
charges more than 3 dollars per 128 pounds and by a law still in force is prohibited when the 
market price is below 4800 per 128 pounds — the superior quality of our rice over Brazil if 
introduced at the same rate of duty would insure it the preference and give us one of the largest 
markets in Europe." N.A.R.A., General records of the Department of State, Central files, 
Despatches from United States Consuls In Lisbon, 1790-1906, vol. 5 (January 3, 1827 — 
December 27, 1834). (National Archives microfilm publication, T180 rolo 5). Despacho do cônsul 
americano, J. Pemberton Hutchinson, para o Secretário de Estado, Martin van Buren, datado de 
Washington, DC, 8 de Abril de 1830. 
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necessidades!54. Conforme podemos ver pelo quadro e pelo gráfico 
mencionados, as compras de milho aos Estados Unidos, nos finais do século 
XVIII, não atingem valores demasiado elevados. Começam a subir a partir de 
1798 (240.596 alqueires), ultrapassando o milhão de alqueires em 1803. 

Gráfico 2.28 — Importação de milho dos Estados Unidos 
Milhares de alqueires 
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Fonte: Quadro rï2. 36 incluído no anexo estatístico. 

Os dois exemplares existentes das Balanças do Comércio para 1808 
são muito resumidos e não mencionam os produtos t ransaccionados, 
apenas as categorias em que se dividem as importações, daí não haver dados 
para este ano155. As chegadas de milho americano aos portos portugueses 
atingem quase 4 milhões e meio de alqueires em 1811 e ultrapassam os três 
milhões e seiscentos mil em 1812. Descem para pouco mais de milhão e 
meio em 1813, não se verificando compras deste produto em 1814. Entre 
1815 e 1819 as importações de milho alcançam volumes significativos, com 

1 5 4 JUSTINO, David, ob. cit., vol. 1, p. 35-36. 

155 Consultámos apenas a Balança Geral do Comércio do Reino de Portugal com as Nações 
Estrangeiras de 1808 guardada no Arquivo Histórico do Ministério das Obras Públicas 
Transportes e Comunicações e não a da Biblioteca Municipal de Santarém, dado que segundo 
José Luís Sul Mendes (cf. ob. clt.) são idênticas. 
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excepção de 1817. Por outro lado, segundo David Justino, entre 1811 e 1820, 
houve uma quebra nos preços do milho de 12,3% ao ano156. 

Refira-se que a Câmara de Mangualde atribuia a baixa dos preços do 
milho à grande quant idade de cereal estrangeiro entrado nos portos 
portugueses. E, de acordo com Sandro Sideri, a política agrícola portuguesa, 
até 1820, era a de encorajar a importação deste cereal e de proibir a sua 
saída para o estrangeiro. Isto seria devido à existência de um desiquilíbrio 
entre a produção e a procura internas provocado pelo aumento da área 
dedicada à cultura da vinha e ao aumento do consumo de milho causado 
pelo crescimento demográfico157. Além dos direitos elevados, só era 
autorizada a ent rada de milho em território português em épocas de 
escassez158. A partir de 1820 apenas no triénio 1823-1825 é que há 
importações deste cereal, embora não atinjam valores muito significativos. 

Trigo (gráfico 2.29 e quadros 38 e 39, em anexo) 

O trigo era cultivado no território metropolitano sobretudo a sul do 
Tejo e na região de Lisboa, mas como o país era deficitário deste produto 
t inha de recorrer ao estrangeiro. Este cereal, tal como o milho, registou 
entre 1811 e 1820 uma baixa de preços, que neste caso foi de cerca de 11,5% 
ao ano159. Em 1787 e, sobretudo, em 1789 há grandes importações de trigo, 
estas não são, porém, muito importantes de 1796 a 1803. Daí William 
Smith escrever em Fevereiro de 1798 que o cereal americano perdia a favor 
do do Norte de África, u m a vez que este era mais barato160 . Em 1803 a 
entradas de trigo americano sofrem uma subida brusca, mantendo-se 

1 5 6 JUSTINO, David, ob. cit., vol.2, p. 52-53. 

1 5 7 SIDERI, Sandro, ob. c(í., p. 205. 

1 5 8 N.A.R.A., General records of the Department of State, Central files. Despatches from United 
States Consuls In Lisbon, 1790-1906, vol. 5 (January 3, 1827 — December 27, 1834). 
(National Archives microfilm publication., T180 rolo 5). Despacho do cônsul americano, J. 
Pemberton Hutchinson, para o Secretário de Estado, Martin Van Buren, datado de Washington, 
DC, 8 de Abril de 1830. 

1 5 9 JUSTINO, David, ob. cit., vol. 1, p. 34 e vol. 2, p. 52-53. 

1 6 0 Carta do ministro plenipotenciário, William Smith, para o Secretário da Guerra, James McHenry, 
datada de 18 de Fevereiro de 1798. STEINER, Bernard C , ob. cit., p. 92. 
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significativas no ano seguinte. Convém referir que, dado o elevado preço do 
trigo, o edital de 24 de Abril de 1801 isentava dos direitos de porto os navios 
que transportassem para Lisboa trigo, milho ou cevada até ao final de Julho 
de 1801. O mesmo se aplicaria às embarcações entradas depois desta data 
com cargas encomendadas durante a vigência da lei161. Como não podia 
deixar de ser as importações de trigo atingem o máximo em 1811 e mantêm

se a níveis elevados nos dois anos subsequentes . As entradas de trigo 
americano em território português apenas voltam a ser relevantes em 1818 
(253.319 alqueires) e em 1819 (465.957 alqueires). 

Gráfico 2.29 — Importação de trigo dos Estados Unidos  
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Fonte: Quadro ir3. 38 incluído no anexo estatístico. 

O cônsul americano, Hutchinson, escrevia, em Abril de 1815, que as 
reservas de trigo existentes em Lisboa se elevavam a cerca de 1 milhão de 
bushels, mas muito deste cereal, conforme referimos, era proveniente de 
França. O diplomata acrescentava, ainda, que caso deflagrasse uma nova 

1 6 1 N.A.R.A., General records of the Department of State, Central files, Despatches from United 
States Consuls in Lisbon 1791-1906, vol. 1 (July 27, 1793 — Dec. 18, 1802). (National 
Archives microfilm publication, T180, rolo 1). Edital de 24 de Abril de 1801, anexo ao ofício do 
cônsul Thomas Bulkley para o Secretário de Estado, James Madison, datado de Lisboa, 7 de 
Junho de 1801. 

132 



guerra na Europa, Portugal teria de se abastecer de cereais nos Estados 
Unidos162. Entre 1820 e 1831, tal como para com o milho, as compras de 
trigo à América do Norte praticamente desaparecem. De facto, com excepção 
de 1821 e 1823, não há quaisquer chegadas deste cereal de portos 
estadunidenses. A partir de 1 de Janeiro de 1821 o trigo estrangeiro entrado 
em Portugal, além de estar sujeito a direitos no valor de 20 réis por alqueire, 
passou a pagar o imposto da décima em numerário163. 

Tal como para o milho, a lei portuguesa só permitia a importação de 
trigo quando havia falta no país164. Antes, porém, da publicação da Portaria 
de 1821, já t inham sido promulgadas medidas proteccionistas relativas ao 
trigo, em 1819, devido a queixas feitas ao governo. Estas reclamações são 
provenientes, sobretudo, do sul do país, atr ibuindo às importações do 
estrangeiro a descida do preço do trigo165. 

Farinhas ( gráfico 2.30 e quadros 40 e 41, em anexo) 

No decu r so das primeiras negociações entre represen tan tes 
portugueses e estadunidenses, com vista à assinatura de um Tratado entre 
os dois países, de que falaremos mais à frente, a venda de farinhas a 
Portugal foi objecto de atenção especial, por parte dos americanos. O 
governo de Lisboa resistia às pretensões dos negociadores de além-atlântico, 
pois temia a ruína das moagens portuguesas166. 

1 6 2 Id., Despatches from United States Consuls In Lisbon 1791-1906, vol. 4 (November 9, 1807 — 
June 30, 1826). (National Archives microfilm publication, T180, rolo 4). Despacho do cônsul 
americano, J . Pemberton Hutch inson , pa ra o Secretário de Es t ado , J a m e s Monroe, da t ado de 
Lisboa, 6 de Abril de 1815. 

1 6 3 Id., Despatches from United States Ministers to Brazil 1809-1906, vol. 3 (April 20, 1819 — July 
12, 1821). (National Archives microfilm publication, M121 rolo 5). D e s p a c h o n ° . 1 do 
encarregado de negócios interino jun to da corte do Rio de Janei ro , J o h n J a m e s Appleton, pa r a o 
Secretário de Es tado, J o h n Quincy Adams, da tado do Rio de Janei ro , 2 7 de J u n h o de 1820. Tem 
anexo u m a t radução do alvará referido. 

1 6 4 Id. Despatches from United States Consuls In Lisbon, 1790-1906, vol. 5 (January 3, 1827 — 
December 27, 1834). (National Archives microfilm publication, T180 rolo 5). Despacho do cônsul 
americano, J . Pemberton Hutchinson, pa ra o Secretário de Estado, Martin van Buren, da tado de 
Washington, DC, 8 de Abril de 1830. 

1 6 5 JUSTINO, David, vol. 2 , p . 5 1 - 5 3 . 

166 MAGALHÃES, José Calvet de — História das relações diplomáticas entre Portugal e os Estados 
Unidos da América 1776-1911, Mem Martins, Publicações Europa-América, 1991 , p . 26 -30 . 
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Gráfico 2.30 — Importação de farinhas dos Estados Unidos 
Milhares de alqueires 
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Fonte: Quadro n^. 40 incluído n o anexo estat ís t ico. 

Apesar disto, o país, carente de farinha, via autorizada a importação 
de trigo em situações de escassez ou de maus anos agrícolas. Segundo o 
cônsul Inácio Palyart, o governo português agira correctamente ao proibir a 
entrada de farinhas no território português. Antes da independência das 
colónias americanas a balança comercial era desfavorável a Portugal, 
precisamente devido às grandes quantidades exportadas. Filadélfia ter-se-ia 
ressentido tanto do fecho do mercado português que, como represália, teria 
lançado direitos mais elevados sobre os vinhos portugueses que pagavam 
mais 20% que os originários de outros países !&7. 

No final de 1792, t inha sido proibida a exportação de trigo e farinha 
sem primeiro ser ouvida a opinião do Administrador do Terreiro do Trigo. 
Não eram autorizadas igualmente, baldeações de mercadorias e o direito de 
franquia era abolido. Estas medidas foram tomadas porque muitas cargas, 

A.N.T.T., Ministério dos Negócios Estrangeiros, Arquivo Central, correspondência recebida 
Z 7 , ° l e , n í u Consulados Portugueses nos Estados Unidos da América, caixa 273 
(1788-1832). Observações sobre o commercio dos Estados Unidos d'America com Portugal, por 
Ignacio Palyart", documento datado de Lisboa, 2 de Fevereiro de 1788 (Vide Anexo II doe n° 4) 
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de facto des t inadas a Portugal, eram desviadas para mercados que 
apresentavam preços mais favoráveis, providências estas, que t inham a ver 
com a situação política da Europa. Os preços dos bens alimentares estavam 
a aumentar e a fome ameaçava já algumas partes do continente europeu. As 
autoridades portuguesas pretendiam, assim, armazenar trigo e farinha 
suficientes para seis meses, evitando especulações. David Humphreys lutou 
contra as determinações do governo de Lisboa, e ameaçou expô-las em 
jornais amer icanos , caso não fossem revogadas, pois mostrava-se 
convencido que, quando tais notícias chegassem ao conhecimento do 
público interessado, isso traria como consequência o envio dos cereais e 
farinhas para outros países, nomeadamente para a Inglaterra e Irlanda. As 
autoridades portuguesas acabaram por dar o dito por não dito, informando o 
representante estadunidense que o direito de franquia nunca fora abolido 
para os navios americanos. Se em alguns casos esta determinação fora 
aplicada, isto devia-se apenas a suspeitas de que navios, cujo destino era na 
realidade Lisboa, pretendiam ir vender as suas cargas noutras praças 
europeias onde poderiam obter lucros mais elevados, agindo, assim, contra 
as ordens dos proprietários das mercadorias168. 

Em 23 de Abril de 1793, foi publicado um decreto que proibia a 
importação de farinhas estrangeiras e esteve em vigor até 1821, ano em que 
foi revogado pela Portaria de 18 de Abril, que a t rás mencionámos1 6 9 . 

EÇA, Raul — The diplomatic relations of the United States and Portugal 1776-1807, 
Washington, 1935, policopiado, p. 61-62; N.A.R.A., General records of the Department of State, 
Central files. Despatches from United States Ministers to Portugal, 1790-1906, vol. 3 (November 
19, 1790 — September 17, 1793. (nB. National Archives microfilm publication, M43, rolo 2). 
Despachos na . 5, sem número e 69 do ministro residente, David Humphreys, para o Secretário 
de Estado, Thomas Jefferson, datados de Lisboa, respectivamente 25 de Janeiro, 24 de Março e 
4 de Abril de 1793; Memória e notas do ministro residente, David Humphreys para o Secretário 
de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa Coutinho, datados de 
Lisboa, 27 de Dezembro de 1792 (Vide Anexo II, doe. n» 8), 16, 18, 21 de Janeiro, 4, 16 e 25 
de Março de 1793; notas do Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, Luís 
Pinto de Sousa Coutinho, para o ministro residente, David Humphreys, datados de Lisboa, 17 
de Janeiro e 20 de Março de 1793; Extracto de uma carta dirigida ao Administrador Geral da 
Alfândega em 23 de Dezembro de 1792 anexa ao despacho nQ. 69 do ministro residente, David 
Humphreys, para o Secretário de Estado, Thomas Jefferson, datado de Lisboa, 24 de Março de 
1793; A.N.T.T., Ministério dos Negócios Estrangeiros, Arquivo Central, correspondência das 
legações estrangeiras em Lisboa, caixa 410 (1790-1805). Cópia da carta do Secretário de 
Estado do Reino, José de Seabra da Silva para o Intendente Geral da Polícia, Diogo Inácio de 
Pina Manique, datada de Lisboa, 23 de Dezembro de 1792; Notas do ministro residente coronel 
David Humphreys, datadas de Lisboa, 18 e 21 de Janeiro de 1793. 

N.A.R.A., General records of the Department of State, Central files, Despatches from United 
States Consuls In Lisbon 1791-1906, vol. 4 (November 9, 1807 — June 30, 1826). (National 
Archives microfilm publication, T180, rolo 4). Resposta de Anselmo José Braancamp, Secretário 
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Cipriano Ribeiro Freire, em 1795, justificava a proibição da entrada de 
farinhas estrangeiras com o facto das importações custarem ao país entre 5 
a 6 milhões de cruzados ano, valor equivalente, ou mesmo superior, ao do 
dos vinhos exportados. Por outro lado, em Lisboa e arredores, existiriam 
cerca de 6.000 moinhos, que dariam emprego e permitiriam a subistência de 
36.000 pessoas, incluindo mulheres e crianças170. Por sua vez, o ministro 
plenipotenciário William Smith, em 1798, explicava esta interdição pelo 
facto de Lisboa estar rodeada por moinhos de vento e de estes serem 
propriedade de pessoas influentes. Caso fosse autorizada a importação de 
farinhas, os rendimentos dos proprietários des tas moagens sentiriam 
acentuada diminuição. Opinião idêntica t inha já sido veiculada em 1792, 
pelo ministro residente David Humphreys171. 

Deste modo, até 1801, as entradas deste bem em Portugal não foram 
muito significativas. Nesse ano sofrem também, um aumento brusco, 
atingindo mais de 1.300.000 alqueires, ultrapassando deste modo os 1.800 
contos de réis, o que se explica certamente pelas operações militares que, 
sem dúvida, desorganizaram o tecido produtivo do país e pela necessidade de 
alimentar o exército. As importações continuaram regularmente até 1809, 
apesar do edital de 4 de Setembro de 1802 que, a partir de 4 de Janeiro de 
1803, voltava a proibir a importação de farinha estrangeira. 

O cônsul americano, William Jarvis, tentou demover as autoridades 
portuguesas desta decisão, utilizando vários argumentos , a fim de ser 

de Estado dos Negócios Estrangeiros ao cônsul americano, J. Pemberton Hutchinson, datada de 
Lisboa, 16 de Junho de 1821. Esta missiva está anexa ao ofício do cônsul americano em Lisboa, 
J. Pemberton Hutchinson, para o Secretário de Estado, John Quincy Adams, datado de Lisboa 3 
de Julho de 1821. 

A.N.T.T., Ministério dos Negócios Estrangeiros, Arquivo Central, correspondência recebida, 
correspondência das Legações Portuguesas. Washington, caixa 550 (1777-1796). Documento 
Ne. XXXII intitulado "Commercio geral dos Estados Unidos com as principaes potencias da 
Europa e particulamente com Portugal" anexo ao ofício n s . 42 do ministro residente, Cipriano 
Ribeiro Freire, para o Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de 
Sousa Coutinho, datado de Filadélfia de 27 de Junho de 1795. 

Carta do ministro plenipotenciário, William Smith, para o Secretário da Guerra, James McHenry, 
datada de 18 de Fevereiro de 1798. STEINER, Bernard C , ob. cit., p. 92; "I never entertained 
very sanguine hopes that any thing but the imperious dictates of necessity would induce that 
class of persons alluded in the letter from the Secretary of State, to consent to the importation of 
flour into the ports of Portugal. The nobility, whose influence you are not insensible of, being 
the principal mill-owners, constitute that class." N.A.R.A., General records of the Department of 
State, Central files, Despatches from United States Ministers to Portugal, 1790-1906, vol. 3 
(November 19, 1790 — September 17, 1793. (National Archives microfilm publication, M43, rolo 
2). Despacho n°. 69 do ministro residente, David Humphreys, para o Secretário de Estado, 
Thomas Jefferson, datado de Lisboa, 24 de Março de 1793. 
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autorizada a entrada em Portugal de farinha norte-americana. A decisão do 
governo de Lisboa, porém, manteve-se inalterável. O executivo justificava a 
medida com a necessidade de proteger a indústria de moagem existente, da 
qual dependiam muitas famílias. Por outro lado, afirmava que era livremente 
permitida a entrada de trigo em território nacional. De facto, o governo 
tinha tomado esta atitude devido a pressões por parte dos proprietários de 
terras e também por se temer que a farinha estrangeira fosse causadora de 
doenças172. As autor idades por tuguesas , contudo, parece terem sido 
sensíveis aos argumentos apresentados por William Jarvis, além de que foi 
provada a excelente qualidade da farinha americana. Assim, em Fevereiro, a 
proibição foi levantada e as farinhas estrangeiras admitidas nos portos 
portugueses mediante o pagamento de uma taxa de 40 réis por alqueire173. 

Não existem dados pa ra 1808, pelas razões já anteriormente 
apontadas. Os máximos são atingidos entre 1810 e 1813, destacando-se o 
ano de 1811, com mais de seis milhões de alqueires e o de 1812, em que as 
importações ultrapassam os oito milhões de alqueires. Depois de 1813, o 
vo lume d a s f a r inhas c h e g a d a s ao ter r i tór io nac iona l d iminui 
extraordinariamente até 1822. Neste ano apenas foram importados 2.400 
alqueires, equivalentes a 1.000$000. 

Em 1815 o governo português lançou um novo imposto sobre a 
farinha, que englobava o anterior, e elevava-se a cerca de 3 dólares por 
barril. Mais uma vez esta medida t inha sido tomada com o intuito de 
proteger a indústria de moagem174. Entre 1823 e 1831, as Balanças do 

1 7 2 Id., Despatches from United States Consuls in Lisbon 1791-1906, vol. 1 (July 27, 1793 — Dec. 
18, 1802). (National Archives microfilm publication, T180, rolo 1). Despachos do cônsul 
americano em Lisboa, William Jarvis, para o Secretário de Estado, James Madison, datados de 
Lisboa, respectivamente 6, 11 e 22 de Setembro de 1802. Edital de 4 de Setembro de 1802. 
Memória e carta enviadas por William Jarvis ao Ministro e Secretário e Estado, D. João de 
Almeida de Melo e Castro, datadas de Lisboa, respectivamente 9 de Setembro e 14 de Outubro 
de 1802. Carta do ministro de estado D. João de Almeida Portugal para o cônsul William Jarvis, 
datado do Palácio de Queluz, 12 de Outubro de 1802. 

1 7 3 Id., ibid., vol. 2 (January 31, 1803 — December 24, 1805). (National Archives microfilm 
publication, T180, rolo 2). Cópia da nota do ministro D. João de Almeida de Melo e Castro para o 
cônsul americano William Jarvis, datada do Paço de Zamora, 7 de Fevereiro de 1803 anexa ao 
despacho do mesmo cônsul para o Secretário de Estado, James Madison, datado de Lisboa, 7 de 
Fevereiro de 1803. Despacho do cônsul William Jarvis para o Secretário de Estado James 
Madison, datado de Lisboa 9 de Fevereiro de 1803. 

1 7 4 Id., ibid., vol.4 (November 9, 1807 — June 30, 1826). (National Archives microfilm publication, 
T180, rolo 4). Despacho do cônsul americano J. Pemberton Hutchinson para o Secretário de 
Estado, James Monroe, datado de Lisboa, 6 de Abril de 1815. Id., vol. 5 (January 3, 1827 — 
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Comércio não mencionam quaisquer chegadas de farinha de proveniência 
americana. Refira-se também que pelo Alvará em vigor, a que já aludimos, a 
partir de 1 de Janeiro de 1821, toda a farinha estrangeira entrada em portos 
portugueses estava sujeita ao imposto da décima, a liquidar em numerário. 
Além disto, pagaria ainda uma outra taxa ao Terreiro do Trigo de 40 réis por 
alqueire175. E, a portaria de 18 de Abril de 1821, colocou ainda mais 
entraves à compra deste produto aos Estados Unidos, a não ser em casos 
excepcionais176. Refira-se, por último, que a proibição de importação de 
farinha estrangeira voltou a ser alvo de legislação, em 15 de Outubro de 
1824177. 

Bacalhau (gráfico 2.31, quadros 42 e 43, em anexo) 

Os Estados Unidos, tal como outras regiões da América do Norte, 
eram também fornecedores de bacalhau. Segundo dados apresentados por 
Mosés Amzalak e citados por Mário Moutinho, a cidade do Porto teria 
importado, entre 1782 e 1784, 150.000 quintais deste peixe num valor de 
600 contos. Virginia Rau, por seu lado, calcula em 306.787 quintais o 
bacalhau importado pela cidade entre 1783 e 1787, a que atribuiu um valor 
superior a 1.700 contos de réis178, enquanto Amzalak computa em 720 
contos a quant ia despendida anualmente por Portugal, na compra de 

December 27, 1834). (National Archives microfilm publication, T180 rolo 5). Despacho do cônsul 
americano, J. Pemberton Hutchinson, para o Secretário de Estado, Martin van Buren, datado de 
Washington, DC, 8 de Abril de 1830. 

Id., Despatches from United States Ministers to Brazil 1809—1906, vol. 3 (April 20, 1819 
July 12, 1821). (National Archives microfilm publication, M121 rolo 5). Despacho nQ. 1 do 
encarregado de negócios interino junto da corte do Rio de Janeiro, John James Appleton, para o 
Secretário de Estado, John Quincy Adams, datado do Rio de Janeiro, 27 de Junho de 1820. Tem 
anexo uma tradução do alvará referido. 

Id. Despatches from United States Consuls In Lisbon 1791-1906, vol. 4 (November 9, 1807 
June 30, 1826). (National Archives microfilm publication, T180, rolo 4). Diário da Regência, n s . 
115, 16 de Maio de 1821. Um exemplar deste periódico encontra-se anexo ao despacho do 
cônsul americano em Lisboa, J . Pemberton Hutchinson, para o Secretário de Estado, John 
Quincy Adams, datado de Lisboa, 9 de Junho de 1821. 

Id., Notes from the Portuguese Legation In the United States to the Department of State, vol. 3, 
(October 31, 1796 - December 30, 1846). (National Archives microfilm publication, M57, rolo T-
3). Nota do encarregado de negócios, Jacob Frederico Pereira Torlade de Azambuja, para o 
Secretário de Estado, L. McLane, datada de Georgetown, 9 de Novembro de 1833. 

RAU, Virgínia — O movimento da barra do Douro durante o século XVIII: uma interpretação. 
«Boletim Cultural da Câmara Municipal», Porto, 21 (1/2), 1958, p. 22. 
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bacalhau179. Se compararmos estes números com os dos quadros 42 e 43, 
em anexo, verificamos que em 1783 não foi importado bacalhau dos Estados 
Unidos e que no biénio 1784-1785 se adquiriram a este país apenas 5.543 
quintais de bacalhau, num valor de 43.175$000. Estes dados vem mostrar 
que os Estados Unidos não ocupavam um lugar destacado no fornecimento 
deste produto. 

Gráfico 2.31 — Importação de bacalhau dos Estados Unidos 
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Fonte: Quadro nô. 42 incluído no anexo estatístico. 

Em 1793, contudo, o cônsul americano em Lisboa, Edward Church, 
chamava a a tenção para a importância do mercado por tuguês no 
escoamento deste peixe, até porque, não existia nenhum tratado assinado 
com nenhum país, que contemplasse este artigo ou qualquer outra espécie 
piscícola. Portugal além de grande consumidor de bacalhau também 
abastecia a Espanha deste produto. O diplomata, porém, fazia depender o 
aumento da exportação de bacalhau para Portugal da diminuição dos 
direitos dos vinhos de Lisboa e Porto nos Estados Unidos, exceptuando, as 

1 7 9 MOUTINHO, Mário, ob. cit., p. 22. 
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exportações a m e r i c a n a s p a r a Portugal excederiam la rgamente as 
importações de vinhos portugueses180. 

De 1797 a 1805 há ent radas regulares de bacalhau nos portos 
portugueses, com um máximo de 6.357 quintais em 1802. No triénio 1807-
1809, no entanto, não parece ter havido importação e, a partir de 1810 as 
chegadas de bacalhau americano não são muito relevantes, cessando mesmo 
depois de 1823. Contudo, entre 1819 e 1829 Portugal adquiriu ao estrangeiro 
grandes quantidades deste peixe. As importações médias anuais rondariam 
os 282.811 quintais1 8 1 . Por seu lado, Adrien Balbi escreve que os 
portugueses t inham negligenciado a pesca deste peixe pelo que se viam 
obrigados a adquirir aos ingleses e aos anglo-americanos, bacalhau contra 
numerário182. Podemos, assim, concluir que as necessidades do país eram 
supridas com importação de bacalhau da Europa183, manifestando Torlade 
de Azambuja a opinião que Portugal não utilizava os meios disponíveis para 
pescar bacalhau, produto de grande consumo por parte da população. Caso 
fizesse reviver esta actividade, o país pouparia grandes somas de dinheiro184. 

lou «The Portuguese have no treaty with the English or any other nation for the article of bacallao or 
dried codfish, and small pickled fish of all kinds; — the encouragement of that fishery, and a 
good market, is of the greatest importance to the United States as on these will greatly depend 
our future naval strength. A large portion of Spain is supplied through Portugal by land, in 
addition to the vast consumption of these articles in this country, a mode might be adopted to 
secure to the United States a monopoly of the sale in this kingdom without any great loss or 
sacrifice in our part, let the United States reduce the duty on the wines of Portugal, and the 
same pourcentage I am led to believe will be allowed by this government on our fish, and as the 
amount of the exports from America wou'd far exceed the imports of wines from this country the 
advantage of such a contract wou'd be palpably in our favour, and woud exclude all competition, 
— in this reduction of the duty of Portugal wines, I do not include those imported from the 
island of Madeira, but only the wines imported from Lisbon and Oporto into the United States, — 
the duty on these wou'd be but a trifling object compared to the advantageous of encouraging 
our fishery, and of securing the monopoly of this market for our fish, which must be the result 
of a large reduction on the duty on wines, this wou'd go far to annihilate the English 
Newfoundland fishery which is now thought to be on the decline; — ..." N.A.R.A., General 
records of the Department of State, Central files, Despatches from United States Consuls in 
Lisbon 1791-1906, vol. 1 (July 27, 1793 — Dec. 18, 1802). (National Archives microfilm 
publication, T180, rolo 1). Despacho do cônsul americano em Lisboa, Edward Church, para o 
Secretário de Estado, Thomas Jefferson, datado de Lisboa, 8 de Outubro de 1793 e despacho 
n°. 5 do consul americano em Lisboa, Edward Church, para o Secretário de Estado, Thomas 
Jefferson, datado de Lisboa, 15 de Novembro de 1793 (Vide Anexo II, doc. nQ 9). 

1 8 1 MOUTINHO, Mário, ob. cit., p. 23-24. 

1 8 2 BALBI, Adrien, ob. cit., p. 175. 

1 8 3 MOUTINHO, Mario, ob. cit., p. 22. 

1 8 4 A.N.T.T., Mnistério dos Negócios Estrangeiros. Arquivo Central, correspondência recebida, 
correspondência das legações Portuguesas. Washington, caixa 553 (1824-1829). Ofício nB. 26 
do encarregado de negócios indigitado, Jacob Frederico Torlade de Azambuja, para o Ministro e 
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Óleo de peixe (quadro 44, em anexo). 

As primeiras referências ao óleo de peixe datam de 1803 e, embora 
não haja uma importação continuada, atingem um valor elevado em 1810 
(40.840$800). De 1816 a 1829 há entradas regulares deste produto no porto 
de Lisboa e esporadicamente no Porto, alcançando o máximo em 1824 
(48.528$480). Segundo Francisco Solano Constâncio, o óleo de peixe 
americano, embora onerado com direitos, era ainda assim, muitas vezes, 
preferível ao importado de Inglaterra185. 

Carne (quadro 45, em anexo) 

Deficitário em bens alimentares, o país também comprava carne aos 
Estados Unidos, cujas maiores importações se situam no período que vai de 
1809 a 1814, sendo o máximo alcançado em 1813 (229.458$000). Depois do 
fim das hosti l idades na Península, as compras de carne diminuem 
drasticamente, havendo anos em que atingem montantes insignificantes. 
Refira-se, ainda, que os preços da carne de suíno e de bovino, a partir de 
1812, vão descer em Portugal, dado u m menor interesse do mercado 
português para a colocação deste produto186. 

Drogas (quadro 46, em anexo) 

A rubrica drogas incluia, sobretudo, terebentina, pomada para 
sapatos, tormentilha e produtos para tingir e pintar, bem como artigos 
farmacêuticos187. As importações destes produtos são insignificantes até 
1803, es tando interrompidas de 1804 a 1808. Retomadas em 1809, 
apresentam, neste ano e no seguinte, os valores mais elevados de toda a 

Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, 2Q. visconde de Santarém, Manuel Francisco 
Mesquita de Macedo Leitão e Carvalhosa, datado de Washington, DC, 4 de Março de 1829. 

1 8 5 Ofício nQ. 23 do encarregado de negócios, Francisco Solano Constâncio, para o Ministro e 
Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, Silvestre Pinheiro Ferreira, datado de 
Filadélfia, 30 de Abril de 1823, transcrito por SOUSA, Maria Leonor Machado de, ob. cit., p. 
331 . 

1 8 6 JUSTINO, David, ob. cit., vol. 2, p. 33-34. 

1 8 7 MENDES, José Luís Sul, ob. cit., p. 183. 
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série. A partir de 1812, porém, situam-se sempre abaixo dos 100 contos de 
réis, e depois de 1816 nunca chegam sequer aos 5 contos. 

Embarcações (quadro 47, em anexo) 

Portugal comprava, ainda, barcos aos Estados Unidos. Assim, entre 
1799 e 1821, período para o qual as Balanças do Comércio apresentam 
dados, foram adquiridas 111 embarcações. Três foram transaccionadas na 
barra do Porto e as restantes 108 em Lisboa. Os anos em que se compraram 
mais navios foram os de 1810, 1812 e 1813, respectivamente, com 14, H e 
35 veleiros. Reflra-se, a propósito, que em 1812 havia nos Estados Unidos 
portugueses interessados em comprar embarcações americanas. O propósito 
destes homens era o de as fazer navegar, por sua conta e risco, sob pavilhão 
português, afim de transportarem mantimentos para Portugal. Apesar das 
dificuldades encontradas em levar por diante este objectivo, tanto o governo 
como o encarregado de negócios português queriam fomentar e facilitar a 
compra de navios por nacionais. Deste modo, procurava-se assegurar ao país 
abastecimento de bens alimentares188. 

Os preços dos barcos eram variáveis. Em 1801, por exemplo, um 
navio foi transaccionado por apenas 180$000, enquanto um outro comprado 
em 1821 valia 600$000. Entretanto, um veleiro fora adquirido, em 1811, por 
2.649$040. Se considerarmos os custos médios por embarcação em outros 
anos, vemos que há discrepâncias. Claro que estas diferenças têm sobretudo 
a ver com o tipo, o tamanho e o estado de conservação dos veleiros, embora 
outros factores externos possam influir no seu valor. Parece que o preço das 
embarcações rondava os 40 dólares por tonelada antes de 1813 e que depois 
desta data se cifrava em cerca de 50 dólares. Como um dólar era equivalente 

A.N.T.T., Ministério dos Negócios Estrangeiros, Arquivo Central, correspondência recebida, 
correspondência das Legações Portuguesas. Washington, caixa 551 (1797-1812). Ofícios nQS 

102, 103 do encarregado de negócios interino, José Rademaker, para o Ministro de Portugal em 
Londres, D. João de Almeida Mello e Castro, 5S. conde das Galveias, datados de Filadélfia, 21 
de Julho e 7 de Setembro de 1812; ofícios n a . XVI, XVII, XVIII do encarregado de negócios 
interino, José Rademaker, para D. Miguel Pereira Forjaz, secretário do Conselho de Regência e 
encarregado da pasta dos negócios estrangeiros e da guerra, datados de Filadélfia, 23, 27 de 
Julho e 7 de Setembro de de 1812. 
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a 800 réis, isto significava que o preço da tonelada seria de 32$000 antes de 
1813 e de 40$000 posteriormente189. 

Importações provenientes Estados Unidos, por portos 

As mercadorias americanas entravam, sobretudo, através do porto de 
Lisboa, logo seguido pelo da cidade do Porto, mas também pela Figueira da 
Foz, Setúbal, portos algarvios e Vila do Conde, embora por aqui apenas se 
verificassem num único ano, 1804. Ao Algarve há somente chegadas de 
produtos estadunidenses em 1799, 1802 e 1803, representando uma 
percentagem ínfima do total dos bens de origem norte-americana entrados 
nesses anos em Portugal. 

Gráfico 2.32 — Importações dos Estados Unidos por portos  
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Fonte: Quadro nQ. 48 incluído no anexo estat ís t ico. 

1 8 9 NORTH, Douglass C. — The United States Balance of Payments, 1790-1860, in «Trends in the 
American Economy in the Nineteenth Century. Studies in Income and Wealth of the National 
Bureau of Economic Research», 24, Princeton, Princeton University Press, 1960, p. 598; 
A.N.T.T., Ministério dos Negócios Estrangeiros, Arquivo Central, correspondência das Legações 
Portuguesas. Washington, caixa 550 (1777-1796). Documento Ns. LII parte do relatório 
intitulado "Commercio geral dos Estados Unidos com as principaes potencias da Europa e 
particulamente com Portugal" anexo ao ofício nQ. 42 do ministro residente, Cipriano Ribeiro 
Freire, para o Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra Luís Pinto de Sousa 
Coutinho, datado de Filadélfia, 27 de Junho de 1795. Informações posteriores também referem 
que 1 dólar era equivalente a 800 reis. Assim, durante todo o período considerado era este o 
valor do dólar dos Estados Unidos. 
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A Lisboa cabe a maior fatia deste tráfego, o que, aliás, não é de 
admirar dadas as características do porto e do facto da cidade ser a capital 
política e o principal centro comercial do país. O Porto vem em segundo 
lugar, mas muito atrás de Lisboa, ultrapassando os 30% apenas em 1804, 
1815, 1818 e 1819. O tráfico processado através de Setúbal e da Figueira da 
Foz é pouco importante. As importações feitas através do primeiro destes 
portos apenas são relevantes em 1785, altura em que recebeu 28,628% das 
mercadorias americanas chegadas à metrópole portuguesa. A Figueira da 
Foz, por sua vez, só tem significado em 1819, ano em que recebeu 16,524% 
de todos os produtos provenientes dos Estados Unidos entrados em 
território português (quadro 48, em anexo). Estas observações confirmam a 
análise de Borges de Macedo, quando refere que o aumento do comércio, 
tanto colonial como internacional, levou à "hipertrofia de Lisboa" e à perda 
de importância dos outros portos metropolitanos portugueses. Deste modo, 
através da barra do Tejo realizava-se a maior parte do tráfego e a capital 
tornava-se o "centro absorvente de quase todo o comércio português190. 

Em relação à cidade do Porto, as conclusões apresentadas por M. A. 
Renou, ao abordar o tráfico marítimo do Porto com os Estados Unidos são 
coincidentes com a análise que fizemos para o país. Assim, as importações 
provenientes da América do Norte aumentaram de 1810 a 1813 e eram 
constituídas, sobretudo por víveres, essencialmente cereais, embora outros 
produtos tais como carne, madeiras, legumes e genebra também fossem 
objecto deste comércio191. Por outro lado, em 1791 os navios americanos 
pagaram 759$000 pelo "«novo imposto para o conserto da Barra»". Este 
montante foi o segundo mais elevado, logo a seguir ao pago pela Inglaterra, 
o qual ultrapassou os três contos de réis. Francisco Ribeiro da Silva, apesar 
de não ter conseguido apurar se tal taxa "se pagava por unidade naval ou 
pelo valor da carga ou se era devido por entrada, por saída ou por ambas", 
afirma que a soma paga por cada país estava relacionada com o número de 

1 9 0 MACEDO, Jorge Borges de, ob. cit., p . 2 0 7 . 

1 9 1 RENOU, M.A., ob. cit., p . 2 3 4 - 2 4 1 . 
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embarcações entradas e saídas do Douro192. Este resultado está, aliás, de 
acordo com o grande movimento de navios dos Estados Unidos no Porto, 
verificado neste ano. 
2.3. Saldos e taxas de crescimento do comércio luso-americano 

Gráfico 2.33 — Comércio entre Portugal e os Estados Unidos 
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Fonte: Quadro n s . 49 incluído no anexo estat ís t ico. 

Conforme se depreende depois de tudo o que acabámos de referir, o 
comércio com os Estados Unidos era desfavorável a Portugal. Analisemos 
agora os gráficos 2.33, 2.34 e 2.35, bem como o quadro 49, em anexo. 

Se subtrairmos o valor das importações ao das exportações, vemos 
que, enquanto o triénio 17831785 apresentou um saldo positivo, já 1787 e 
1789 têm resultados negativos193. Em 1791, o ministro residente dos 

1 9 2 SILVA, Francisco Ribeiro da — A Geografia do comércio portuense nos Jlnals do século XVIII. III 
— A fiscalidade e o contrabando. «Tripeiro», Porto, 7». série, 14 (12) Dez. 1995, p. 364. 

1 9 3 Os resultados apresentados por Inácio Palyart nas suas observações acerca do comércio luso
americano dão como positivo para Portugal o saldo comercial entre os dois países no ano de 
1787. Tratamse, porém, de dados incompletos. Apenas se faz referência às exportações de 
vinhos de Lisboa e Porto, sal e fruta. Nas importações apenas se mencionam o trigo, peixe e 
aduelas. Por outro lado, os valores e volumes destes produtos não coincidem com os por nós 
colhidos na Balança do Comércio desse ano. A.N.T.T., Ministério dos Negócios Estrangeiros. 
Arquivo Central, correspondência recebida, correspondência dos Consulados Portugueses nos 
Estados Unidos da América, caixa 273 (1788-1832). "Observações sobre o commercio dos 
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Estados Unidos, David Humphreys, escreve que o comércio com Portugal era 
importante. A balança das trocas era favorável aos norteamericanos e 
merecia atenção por parte dos seus diplomatas194. E, na mesma altura, 
Inácio Palyart lamentava o facto das t rocas lusoamer icanas serem 
desfavoráveis aos portugueses195. Também o saldo da balança comercial da 
cidade do Porto com os Estados Unidos, em 1788, 1789 e 1791, se revelava 
negativo, atingindo neste último ano um valor superior a 393 contos de 
réis19^. 

Gráfico 2.34 — Saldos anuais do comércio entre Portugal 
e os Estados Unidos 
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Fonte: Quadro nQ. 49 incluído n o anexo estat ís t ico. 

Estados Unidos d'America com Portugal, por Ignacio Palyart", documento datado de Lisboa, 2 de 
Fevereiro de 1788 (Vide Anexo II, doe. nQ 4). 

194 "That o u r commerce to this kingdom is important for us, on account of the balance in our favor, 
and merits to be cherished in the most discreet and dexterous manner cannot be doubted." 
N.A.R.A., General records of the Department of State, Central files, Despatches from United 
States Ministers to Portugal. 1790-1906, vol. 3 (November 19, 1790 — September 17, 1793. 
(National Archives mlcrojllm publication, M43, rolo 2). Despacho n°. 15 do ministro residente, 
David Humphreys, para o Secretário de Estado, Thomas Jefferson, datado de Mafra, 31 de 
Março de 1791. 

1 9 5 A.N.T.T., Ministério dos Negócios Estrangeiros. Arquivo Central, correspondência recebida, 
correspondência recebida, correspondência dos Consulados Portugueses nos Estados Unidos da 
América, caixa 273 (1788-1832). Ofício do cônsulgeral Inácio Palyart datado de Filadélfia, 19 
de Março de 1791. 

1 9 6 SILVA, Francisco Ribeiro da — Tempos Modernos, p. 291292. 
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Entre 1796 e 1819, apenas os anos de 1796, 1799, 1800, 1805, 1808 e 
1815 conhecem saldos positivos sendo, contudo, muito menores do que os 
débitos contraídos nos outros anos. Aliás, em 1815, Ambrósio Joaquim dos 
Reis, Secretário geral da Legação Portuguesa ao Congresso de Viena, escrevia 
que as trocas entre os Estados Unidos e Portugal poderiam ser aumentados, 
dado os americanos manterem negócios com todo o mundo1 9 7 . José Vicente 
Serrão nota que a balança comercial portuguesa é genericamente positiva, 
apresentando um saldo favorável com os parceiros comerciais mais 
importantes . O mesmo se não verificava, porém, com os chamados 
"parceiros menores", entre os quais, obviamente os Estados Unidos se 
incluem198. 

Gráfico 2.35 — Saldos acumulados do comércio entre Portugal 
e os Estados Unidos 
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Fonte: Quadro n g . 49 incluído no anexo estat íst ico. 

197 Memória enviada por Ambrósio Joaquim dos Reis, Secretário geral da Legação portuguesa ao 
Congresso de Viena e mais tarde Conselheiro de comércio nas missões estrangeiras ao Príncipe 
Regente intitulada Sobre a situação da monarquia portuguesa depois da Paz de Paris, 
indicando algumas providências para a melhorar. 1815, transcrita em CAPELA, José Viriato, 
ob. cit., p. 139. 

1 9 8 SERRÃO, José Vicente, ob. cit., p. 111. 
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De 1820 a 1831, com excepção de 1830, os resultados do comércio 
luso-americano são vantajosos para Portugal. A explicação para o facto, 
conforme vimos atrás, tem a ver com um decréscimo das compras de géneros 
alimentares, nomeadamente cereais, no mercado norte-americano. Convém 
ainda referir que nos valores das exportações considerámos a moeda de 
prata enviada para os Estados Unidos destinadas a liquidar compras feitas a 
este país. Se subtrairmos as quantias exportadas em metal amoedado a 
diferença entre importações e exportações ainda se torna maior. Aliás, tanto 
Thomas L. L. Brent, encarregado de negócios dos Estados Unidos, em ofício 
de 1827, para o Secretário de Estado, como Torlade de Azambuja, em carta 
de 24 de J u n h o de 1831, para José Acúrsio das Neves, lamentavam a 
decadência do comércio luso-americano. Este estado de coisas, segundo 
Brent, devia-se à circunstância dos produtos americanos pagarem direitos 
mais elevados que os dos outros países, nomeadamente os ingleses, ao 
entrar em Portugal199. 

Por outro lado, os saldos acumulados apenas até 1800, são positivos. 
A partir daqui, e até final do período estudado, são sempre negativos, 
atingindo o máximo em 1819 (mais de 40.600 contos de réis). Estas 
observações vêm uma vez mais dar razão aos responsáveis portugueses que 
reputavam ruinoso o comércio com a América do Norte. Aliás, já Adrien 
Balbi afirmava que o comércio com os Estados Unidos fora quase sempre 
passivo. Devia-se isso à grande quantidade de géneros alimentares, em 
particular trigo e farinha, vendidos a Portugal a preços baixos. Deste modo 
os americanos procuravam conseguir o exclusivo do mercado português. Tal, 
porém, nunca se verificou200. 

Uma vez concluida esta análise, convém, ainda, mencionar que entre 
1800 e 1830 houve um colapso do comércio externo português. Maria de 

1 9 9 N.A.R.A., General records of the Department of State, Central files. Despatches from United 
States Ministers to Portugal, 1790-1906, vol. 7 (June 30, 1826 — May 13, 1828) (National 
Archives microfilm publication, M43, rolo 6). Despacho n a . 40 do encarregado de negócios, 
Thomas L. L. Brent, para o Secretário de Estado, Henry Clay, datado de Lisboa, 16 de Março de 
1827. A.N.T.T., Ministério dos Negócios Estrangeiros. Arquivo Central, correspondência 
recebida, correspondência das legações Portuguesas. Washington, caixa 554 (1830-33). Ofício 
do encarregado de negócios Jacob Frederico Torlade Pereira de Azambuja, para o 
Desembargador José Acúrsio das Neves, Deputado e Secretário da Junta do Comércio, datado 
de Georgetown, 24 de Junho de 1831. 

2 0 0 BALBI, Adrien, ob. cit., p. 439-440. 
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Fátima Bonifácio diz ter-se verificado uma diminuição global de cerca de 
75%, tendo a perda do Brasil sido o factor responsável por este fenómeno201. 

Conforme se pode ver pelo quadro abaixo, no período de 1796 a 1807, 
as exportações para as nações estrangeiras aumentam mais rapidamente do 
que para os Estados Unidos. Entre 1809 e 1822 as vendas ao estrangeiro 
têm um crescimento anual positivo, enquanto que paia os Estados Unidos 
sofrem um decréscimo acentuado. Este resultado é marcado pelos valores 
excepcionais da primeira metade do período, resu l t an tes do envio 
excepcional de moedas de pra ta espanholas em 1812 e de um aumento 
Eicentuado das remessas dos produtos da Ásia e das reexportações, para 
portos americanos, em 1815. Neste ano as saídas de moeda apenas 
atingiram os 31.200$000, conforme já tivemos oportunidade de referir. Por 
seu lado, após a independência do Brasil e até 1831, ambos os crescimentos 
são negativos, tendo sido o valor calculado para os Estados Unidos 
influenciado pelo resultado excepcional de 1825. As exportações para o 
território estadunidense, porém, decrescem mais rapidamente do que para as 
restantes potências. 

Quadro II 
Taxas de crescimento anual do comércio externo português 

ANOS EXPORTAÇÕES ANOS 
Estrangeiro Estados Unidos 

1796-1807 

1809-1822 

1823-1831 

+4,16% 

+1,04% 

-3,30% 

+3,60% 

-6,98% 

-12,42% 

Quadro III 
Taxas de crescimento anual do comércio externo português 

ANOS IMPORTAÇÕES ANOS 
Estrangeiro Estados Unidos 

1796-1807 

1809-1822 

1823-1831 

+0,85% 

-4,82% 

-5,24% 

+9,13% 

-185,50% 

-9,75% 

2 0 1 BONIFÁCIO, Maria de F á t i m a — Comércio externo e política pautal na Ia. metade do século XIX. 
«Ler História», Lisboa, 10, 1987, p . 77; 83-84 . 

149 



Se repararmos agora no quadro III, vemos que, no período 1796-1807, 
as importações provenientes dos Estados Unidos crescem muito mais 
rapidamente que as compras feitas aos outros países, em especial devido às 
efectuadas nos anos 1801, 1803 e 1804. De 1809 a 1822 esse crescimento é 
negativo. Os resultados obtidos para as importações provenientes da 
América do Norte são condicionados pelos valores excepcionalmente altos no 
início do período (1811, 1812 e 1813). Estes devem-se às importações 
maciças de cereais dos portos estadunidenses, ocorridas durante a Guerra 
Peninsular. As entradas destes produtos atingem montantes absolutamente 
excepcionais em relação aos das trocas normais entre os dois países. De 
1823 e 1831, as remessas provenientes dos Estados Unidos diminuem a um 
ritmo mais acelerado que o das mercadorias estrangeiras chegadas a portos 
portugueses202. 

Do exposto, podemos concluir que Portugal exportava para os 
Estados Unidos vários produtos, de onde sobressaiam sal e vinho, lá 
comprando vários produtos embora o grosso das importações fosse 
constituido por cereais, farinhas e madeiras. Apesar dos Estados Unidos não 
ocuparem um lugar cimeiro no comércio externo português, posição que 
indiscutivelmente pertencia à Grã-Bretanha, funcionavam como um 
mercado alternativo, sobretudo quando, devido a guerras ou outros factores, 
as mercadorias portuguesas estavam impedidas de seguir para os seus 
destinos tradicionais. O inverso era também válido, pois os norte-
americanos abasteciam Portugal sempre que os fornecedores habituais do 
país estavam impossibilitados de o fazer. A Guerra das Laranjas e as 

O valores apresentados neste dois quadros (II e III) foram calculados, tal como Valentim 
Alexandre refere (ob. cit., p. 32, nota 32), "a partir da determinação da tendência central de cada 
uma das séries pelo método dos «mínimos quadrados»". A utilização deste processo de cálculo 
permite, assim, evitar o carácter aleatório das taxas de crescimento que variam conforme os anos 
extremos de cada série. As percentagens apresentadas no texto devem ser tomadas a título 
meramente indicativo, pois, através do coeficiente de Pearson verificámos, com uma ou outra 
excepção, existir uma fraca correlação (linear) entre as variáveis consideradas. Excluímos o ano 
de 1808 dos cálculos por se tratar de um ano excepcional. De facto, devido à ocupação francesa 
do território do continente há uma diminuição acentuada do comércio externo português e por 
consequência, das trocas com os Estados Unidos. Ao contrário do autor referido, incluímos o 
ano de 1807. Apesar do bloqueio da costa portuguesa, da entrada das tropas de Napoleão em 
território português, em Novembro, e dos valores das exportações incluírem muito vinho enviado 
pelos negociantes ingleses para a Grã-Bretanha, a fim de escapar à sanha dos franceses, ainda 
assim, apresenta valores muito próximos dos anos anteriores. Refira-se, também, que o comércio 
é seriamente perturbado, sobretudo, a partir de Setembro. 
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invasões francesas são um bom exemplo do que acabámos de afirmar. Por 
outro lado, e com poucas excepções, os saldos anuais do comércio luso-
americano são quase sempre negativos, revelando-se este tráfico, em termos 
de balança de pagamentos, al tamente desfavorável para Portugal. No 
entanto, a maior parte dos artigos transaccionados representava o que 
podemos designar por artigos de primeira necessidade. Daí a esperança 
al imentada pelos d ip lomatas de ambas as par tes , m a s afinal não 
concretizada, na possibilidade do incremento deste comércio. 
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3 . Importância do comércio português na globalidade do comércio 
externo dos Estados Unidos 

Após termos estudado o lugar ocupado pelas trocas luso-americanas, 
no âmbito do comércio externo por tuguês , vamos agora anal isar a 
importância de que se revestia para os Estados Unidos o tráfego comercial 
realizado com Portugal metropolitano e suas dependências. Para este efeito 
utilizámos os números oficiais publicados nos volumes VII e VIII dos 
American State Papers1. Aliás, as interrogações que colocámos no início do 
capítulo anterior são validas também para o assunto que nos propomos 
agora tratar. Por outro lado, os dados que vamos trabalhar incluem o tráfico 
americano com os arquipélagos atlânticos (Madeira, Açores e Cabo Verde), 
estabelecimentos portugueses da costa de África e Brasil, os quais nos 
permitirão estudar o comércio destas regiões com a América do Norte e saber 
quais os produtos transaccionados. Procuraremos, deste modo, confirmar, 
através de um estudo estatístico, as conclusões de u m a comissão do 
Congresso, reproduzidas no volume I dos American State Papers e datadas de 
finais do século XVIII, segundo as quais Portugal encontrava-se , 
conjuntamente com a Espanha, a França, a Grã-Bretanha, a Holanda, a 
Dinamarca e a Suécia entre os mais importantes parceiros comerciais dos 
Estados Unidos2. Esta opinião, conforme veremos, era também partilhada 
por várias personalidades da época. 

3 . 1 . Os dados es tat í s t icos dos American State Papers acerca do 
comércio externo americano 

O comércio externo, segundo a Comissão de Comércio e 
Manufacturas, constituia uma fonte de riqueza devido aos lucros do tráfego 
e à utilização da navegação, que proporcionava os meios para o poderio 
naval. Porém, apesar de ser a principal fonte de rendimento, era um grande 

1 ESTADOS UNIDOS, Congresso — American State Papers. Documents. Legislative and Executive of 
the Congress of the United States, vols. VII e VIII, Washington, Gales and Seaton, 1832-1834. 

2 Idem, Ibidem, vol. I, 1833, p. 300. 
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obstáculo ao desenvolvimento das manufacturas americanas, mantendo o 
país dependente do exterior para o suprimento de certas necessidades3. 

Alexis de Tocqueville n a sua famosa obra De la Démocratie en 
Amérique, publicada em 1835, escrevia que a América t inha todos os dias 
necessidade da Europa, e com o decorrer do tempo os americanos 
fabricariam tudo quanto necessi tassem, porém, dada a existência de 
afinidades de natureza vária nunca os dois continentes poderiam viver 
separados. Assim, a Europa era o mercado da América e a América o da 
Europa. O comércio marítimo tornava-se necessário ao escoamento das 
matérias-primas americanas, para os portos do velho continente, e ao 
transporte para os Estados Unidos dos produtos manufacturados europeus4 . 
De facto, segundo uma obra recente de Alfred E. Eckes, Jr . , durante os 
séculos XVIII e XIX os fundadores da política externa americana procuraram 
abrir mercados e atacaram as bareiras mercantilistas, de forma a apoiar a 
economia e a garantir a independência. O acesso de barcos e produtos 
estadunidenses aos mercados europeus, tais como algodão, arroz e tabaco, 
era considerado essencial para a prosperidade e crescimento económico dos 
Estados Unidos. J á anteriormente Thomas Paine escrevera que o comércio 
asseguraria aos norte-americanos a paz e a amizade de toda a Europa, dado 
ser do interessa desta que a América fosse um porto livre5. 

As exportações e importações, desde 1789, foram publicitadas pelo 
Tesouro. Os balanços oficiais eram comunicados todos os anos ao 
Congresso e tornados públicos. Segundo os American State Papers estes 
dados podem ser considerados como uma fonte genuina, contendo 
informações exactas, bem como uma exposição oficial acerca do comércio 

Id., ibid., vol. VIII, p. 402. 

"L'Amérique a donc un besoin journalier de l'Europe. Avec le temps, les Américains parviendront 
sans doute à produire ou à fabriquer chez eux la plupart des objets qui leur sont nécessaires, 
mais jamais les deux continents ne pourront vivre entièrement indépendants l'un de l'autre: il 
existe trop de liens naturels entre leurs besoins, leurs idées, leurs habitudes et leurs moeurs." 
"L'Europe est donc le marché de l'Amérique, comme l'Amérique est le marché de l'Europe; et le 
commerce maritime est aussi nécessaire aux habitants des États-Unis pour amener leurs matières 
premières dans nos ports que pour t ransporter chex eux nos objets manufacturés." 
TOCQUEVILLE, Alexis de — De la Démocratie en Amérique, Paris, Editions Robert Laffont, 1986, 
p. 367. 

ECKES, Jr.; Alfred E.— Opening America's market. U.S. foreign trade policy since 1776, Chapel 
Hill and London, The University of North Carolina Press, 1995, p. 1-2. 
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externo americano. Os materiais eram fornecidos ao depar tamento do 
Tesouro pelos cobradores das alfândegas, sendo compilados, a partir destes 
elementos, os balanços apresentados ao Congresso e publicados6. Apesar do 
que acabámos de escrever estes dados enfermam de algumas deficiências a 
ter em consideração. 

Um relatório da Comissão de Comércio e Manufacturas, datado de 
1819 e publicado no volume VIII dos American State Papers, faz referência às 
l a c u n a s dos r e s u l t a d o s a p r e s e n t a d o s e ao m e s m o t e m p o é 
pormenorizadamente descrito como eram elaborados e determinados os 
montantes das exportações e as taxas alfandegárias dos diversos produtos 
importados. Parece que os métodos utilizados atribuiam às exportações um 
valor excessivo, pois consideravam-no sempre mais alto do que era na 
realidade. E, embora não possa ser determinado o grau de sobrevalorização, 
este não deveria ser muito considerável. Por outro lado, a Comissão de 
Comércio e Manufacturas chama a atenção para o facto dos resultados 
apresentados não corresponderem exactamente ao valor dos produtos 
enviados para cada país7 . Às mercadorias sujeitas a direitos ad valorem 
reexportadas adicionava-se 20% do custo nos portos estrangeiros, se 
provenientes de regiões situadas para além do Cabo da Boa Esperança e de 
10%, se originárias das outras zonas8 . 

Os dados apresentados nos American State Papers apenas registam os 
destinos declarados dos navios que transportavam as diversas mercadorias, 
à saída dos portos estadunidenses. À alfândega somente interessava a 
obtenção do nome de uma localidade estrangeira, a fim de constar no 
manifesto de carga. Os oficiais alfandegários aceitavam, sem qualquer tipo 
de verificação, as declarações prestadas pelos capitães dos navios. Estas 
informações eram enviadas ao Departamento do Tesouro, aparecendo assim 
nos documentos relativos ao comércio externo como os lugares para onde se 
dirigiam as exportações americanas. Os verdadeiros destinos não eram 

6 ESTADOS UNIDOS, Congresso —Amer ican State Papers. Documents. Legislative and Executive of 
the Congress of the United States, vol. VIII, Washington, Gales a n d Sea ton , 1834, p . 3 9 1 . Vide 
Anexo It, doc . n° . 42 . 

7 Id., ibid., ob. cit., p . 3 9 1 - 3 9 3 . 

8 NORTH, Douglass C , ob. cit., p . 589 . 
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indicados, algumas vezes para evitar a concorrência, e outras, para que, em 
caso de captura, o manifesto de carga não revelasse o local para onde se 
dirigia o navio. E, mesmo quando as informações prestadas eram correctas, 
o que se declarava era o primeiro porto estrangeiro ao qual o navio 
aportar ia , pa ra abas tec imento ou pa ra obter informações. Assim, 
dependendo, muitas vezes, do estado dos mercados ou de quaisquer outras 
circunstâncias o destino final acabava por ser outro país e não o anunciado. 
De qualquer modo, este podia sempre ser alterado, depois da autorização de 
saída ter sido concedida. Algumas vezes os manifestos de carga não 
indicavam a nação para onde a embarcação se dirigia, mas sim regiões ou 
até continentes como por exemplo: índias Ocidentais, em geral, Europa, 
Ásia ou África. 

Em relação ao comércio europeu era muito frequente os destinos 
declarados não corresponderem aos portos para onde os navios se dirigiam 
em primeiro lugar. Deste modo, ficava-se sem saber quais os primeiros 
países a receber os produtos exportados através dos portos estadunidenses. 
Grandes quantidades de mercadorias t inham como destino mencionado 
Inglaterra, ou Inglaterra e outro mercado ou, ainda, Cowes e outro mercado. 
Alguns destes bens eram de facto descarregados na Grã-Bretanha, embora, 
na realidade, uma grande proporção fosse desembarcada em portos do 
continente europeu. 

Nesta altura, segundo a Comissão de Comércio e Manufacturas, o 
Reino Unido era um grande mercado e em muitos aspectos o centro de 
comércio da Europa e local onde se podiam obter informações de carácter 
comercial acerca do continente. Além do mais, os avultados capitais de que 
os negociantes britânicos eram detentores, bem como as suas ligações com 
todo o território europeu, permitia-lhes pagar adiantadamente os produtos 
americanos, quando estes eram colocados sob o seu controle. Desta 
maneira, era através da Inglaterra que os Estados Unidos recebiam o 
pagamento de grande parte das mercadorias exportadas para a Europa 
continental. Assim, mui tos dos produtos que aparecem nos registos 
alfandegários norte-americanos como sendo destinados às ilhas britânicas 
eram apenas aí desembarcados, e posteriormente reexportados para os 
outros países europeus. 
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Além de tudo isto, temos, ainda, de considerar o facto de uma porção 
substancial das mercadorias manifestadas, como sendo dest inadas a 
Gibraltar, serem na realidade descarregadas em países adjacentes ao 
Mediterrâneo. Deste modo, as exportações para a Inglaterra e Gibraltar, 
registadas na fonte consul tada e que nos permitiram a elaboração dos 
quadro 50, em anexo, são muito superiores à realidade. E o próprio relator 
da Comissão de Comércio e Manufacturas confessa não se poder calcular 
com certeza o montante destas inexactidões. Porém, nos casos em que se 
sabe ser verdadeiro o destino declarado, podemos confiar na documentação 
oficial. Deste modo, a Comissão conclui que através dos dados oficiais não 
temos valores fiáveis para as exportações por países9. 

Douglass North em trabalho recente é de opinião que os números 
publicados nos American State Papers são razoavelmente credíveis, dada a 
minuciosa investigação levada a cabo pela Comissão do Comércio e 
Manufacturas . Este autor , contudo, anal isa apenas os totais das 
exportações e não os valores das mercadorias enviadas para cada país. As 
estatísticas respeitantes aos anos fiscais de 1820/21 e 1821/22 são mais 
completas e pormenorizadas do que as dos anos anteriores, pois, além de 
apresentarem os totais, descriminam os vários produtos exportados e 
importados. Esta mudança de critério foi o resultado de uma lei publicada 
em 1820. A partir desta data, os valores disponíveis para as exportações 
parecem estar um pouco subvalorizados, embora segundo North a diferença 

seja mínima1 °. 
Em relação às importações, os problemas colocados são diferentes. 

Os balanços das importações eram constituídos, segundo a já referida 
Comissão de Comércio e Manufacturas , por valores fornecidos ao 
Departamento de Tesouro e determinados pela legislação que tabelava os 
direitos sobre as mercadorias importadas e regulamentava a sua cobrança. 
Os artigos estrangeiros entrados em território americano, sujeitos ao 
pagamento de impostos, eram taxados quer sobre a quantidade, quer sobre o 
seu valor. Por seu lado, os bens isentos de direitos também passavam pela 

9 ESTADOS UNIDOS, Congresso, ob. cit., vol. VIII, p. 393. 

1 0 NORTH, Douglass C , ob. cit., p. 575; 589; 602. 
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alfândega, a fim de serem autorizados a desembarcar, sem que nenhum 
rendimento nem valor fossem registados ou transmitidos ao Departamento 
do Tesouro. Deste modo, os produtos importados, não sujeitos a qualquer 
imposto, ficavam totalmente fora dos balanços oficiais. Entre estes bens 
encontramos artigos tão importantes como o cobre, latão, estanho, peles, 
couros, gesso-de-paris e madeiras tintureiras. Assim, o verdadeiro montante 
dos produtos importados e isentos de impostos alfandegários não pode ser 
calculado, embora possa ser feita uma estimativa aproximada. 

As importações aparecem-nos sob duas rubr icas "mercadorias 
sujeitas a direitos específicos" e "mercadorias sujeitas a direitos ad valorem". 
As espécies e as quantidades das importações sujeitas a direitos específicos 
eram verificadas pelos oficiais da alfândega. Os balanços do departamento 
do Tesouro registavam todos os artigos sujeitos a este imposto com 
exactidão, discriminando as várias espécies e quantidades. Os relatórios 
oficiais, porém, não faziam nenhuma avaliação de qualquer dos artigos que 
pagavam taxas especiais. Estas mercadorias também não eram avaliadas, 
nem nas alfândegas, nem no Tesouro. No entanto, correspondiam a mais de 
1/3 de tudo o que os Estados Unidos compravam ao estrangeiro. Devido a 
isto, não sabemos o valor de uma grande parte das mercadorias importadas. 

Os produtos sujeitos a direitos ad valorem, que representavam mais 
de metade das importações norte-americanas, não eram diferenciados por 
espécies, mas agregados segundo os direitos que pagavam. Não havia uma 
discriminação das quantidades e os valores das várias mercadorias aparecem 
misturados. Deste modo, não se consegue saber qual o montan te 
correspondente a cada artigo. Por outro lado, as avaliações feitas às 
importações sujeitas a t axas ad valorem eram calculadas segundo um 
princípio errado1 1 . Utilizava-se um procedimento idêntico ao usado no 
cálculo dos valores dos bens reexportados, sujeitos ao mesmo tipo de 
direitos, à entrada nos Estados Unidos12. Primeiro averiguava-se o custo dos 
produtos na origem, adicionava-se depois um montante igual a 20% do seu 
valor, se as mercadorias viessem de territórios si tuados além do Cabo da 

1 1 ESTADOS UNIDOS, Congresso, ob. cit., vol. VIII, p. 393-394. 

1 2 NORTH, Douglass O , ob. cit., p. 594. 
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Boa Esperança e a 10% se provenientes das restantes zonas. Os dados assim 
obtidos eram enviados ao departamento do Tesouro como sendo os valores 
correspondentes a estas importações. Este tipo de classificação não permite 
saber quais os produtos que, em cada ano, fazem parte de cada rubrica. Isto, 
porque os artigos que pertenciam a uma mesma classe, pagando as mesmas 
taxas, eram muito numerosos, diferindo muito em quantidade e variando ao 
longo do tempo. 

Estas deficiências faziam com que as importações aparecessem muito 
superiores à realidade, pois, em virtude das metodologias utilizadas, aos 
valores dos produtos na origem apareciam somados os preços dos fretes e os 
lucros dos comerciantes. Às exportações, porém, nada era adicionado. Não 
podia, assim, ser feita u m a comparação correcta entre exportações e 
importações. Para evitar isto, a Comissão de Comércio e Manufacturas 
recomendava a adopção de um critério tanto quanto possível uniforme. 
Assim, seria desejável que se registassem os montantes das importações de 
acordo com os custos na origem e os das exportações segundo os preços de 
saída dos Estados Unidos. Dado o modo como eram efectuados os cálculos, 
o valor das importações parecia exceder, em muito, o das exportações, 
enquanto na realidade eram menores. A Comissão apontava como exemplo o 
período compreendido entre 1 de Outubro de 1794 e 30 de Setembro de 1801, 
em que, de acordo com estes cálculos, havia u m deficit de cerca de 
99.493.295 dólares13. De facto, o gráfico 3 .1 , construído com dados dos 
American State Papers, mostra claramente que utilizando estes critérios as 
compras ao estrangeiro eram sempre superiores às vendas. Refira-se, 
contudo, que se tratavam de estimativas não oficiais os montantes das 
importações publicados no relatório da Comissão de Comércio e 

Manufacturas14. 
O historiador Henry Adams afirmava que não era possível determinar 

com certeza o valor exacto do comércio americano. Porém, em 1800 o volume 

1 3 ESTADOS UNIDOS, Congresso, ob. cit., vol. VIII, p. 395-397. 

1 4 Id., Ibid., p. 391. 
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Gráfico 3.1  Exportações e importações dos Estados Unidos15 
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Fonte: ESTADOS UNIDOS, Congresso —American State Papers. Documents, Legislative and 
Executive of the Congress of the United States, vol. VII, Washing ton , Gales a n d Seaton , 
1834, p. 3 9 1 . 

das exportações e importações dos Estados Unidos deveria rondar os 75 
milhões de dólares. As importações elevarseiam a 40 ou 50 milhões e eram 
pagas tanto pela venda de vários produtos tais como trigo e milho, como 
pelos lucros obtidos no transporte de produtos das índias Ocidentais para a 
Europa1 6 . Através dos registos oficiais tornavase impossível saber a quanto 
montavam as importações americanas, apenas se conseguindo fazer uma 
estimativa aproximada. Membros da administração, bem como outras 
pessoas, t inham já procedido a estes cálculos, que, apesar de feitos à custa 
de muito trabalho e com o máximo cuidado, não deixavam, ainda assim, de 
ser meras aproximações. 

15 

16 

Na construção deste gráfico não utilizámos o índice de deflação, conforme faremos mais à frente, 
pois, por um lado o intervalo de tempo era muito pequeno, 6 anos, e por outro, o objectivo 
principal era o de ilustrar que segundo a metodologia utilizada pelas autoridades americanas o 
valor das importações era sempre superior ao das exportações. 

ADAMS, Henry — The History of the United States of America during the administrations of 
Jejferson and Madison, Chicago, University of Chicago Press, 1967, p. 24 (Edição reimpressa 
em 1979 por Midway reprint, resumida e editada por Ernest Samuels). 
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Gráfico 3.2 — Exportações e importações dos Estados Unidos em 
dólares de 1822
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Fonte: NORTH, Douglass C. — The United States Balance of Payments, 1790-1860, in «Trends 
in the American Economy in the Nineteenth Century . Stud ies in Income and Wealth 
of t he National B u r e a u of Economic Research», 24 , Princeton, Pr ince ton University 
Press 1960 p. 590592; 6 0 5 e — The economic growth of the United States 1790-1860, 
Englewood Cliffs, Inc., PrenticeHall, N.J., 1961, p . 221 (table BIII); 2 2 8 (table EIII); 
2 3 3 (table AVIH) e 2 3 4 (table CVIII). 

Segundo os American State Papers os totals das importações eram 
desconhecidos, bem como as balanças do comércio dos Estados Unidos com 
os seus principais parceiros18 . Estes valores apenas foram calculados em 
1835, deixando, no entanto, muito a desejar quanto à s u a exactidão. 
Segundo Douglass North o método utilizado levou a uma estimativa não tão 
exacta quanto a das exportações. Somente a partir de 1820 dispomos de 
estatísticas compreensivas para as importações que, para o período 1820

1832, parecem ser bastante fiáveis19. North apresenta quadros com os 

1 7 Neste gráfico e nos subsequentes utilizaremos os índices de deflação calculados por John J. 
McCusker, tal como fizemos no gráfico 1.3 do capítulo 1. McCUSKER, John  An Historical price 
Index for use as a deflator of money values in the economy of the United States, Worcester, 
American Antiquarium Society, 1992. 

1 8 ESTADOS UNIDOS, Congresso, ob. cit., vol. VIII, p. 396397. 

1 9 NORTH, Douglass C ob. cit., p. 575; 590591; 603. 
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valores das exportações e importações corrigidas. Foi com base nestes 
números que construímos o gráfico 3.2. 

Ao analisarmos estes dados verficamos que, no período considerado, 
as importações são superiores às exportações com excepção dos anos 1811, 
1813 e 1821. Contudo, segundo North, entre 1790 e 1814, a soma das 
exportações mais os ganhos obtidos no carrying trade, ou seja nos fretes 
realizados pela mar inha americana, foram quase iguais ao valor das 
importações20. 

Cipriano Ribeiro Freire, ministro residente de Portugal jun to do 
governo estadunidense, também tece críticas à forma como as alfândegas 
norte-americanas registavam os produtos entrados. Não distinguiam os 
géneros importados, nem os países de onde eram provenientes ou a que 
pertenciam. Entre outros exemplos, refere mesmo o facto de não se 
separarem os vinhos de Tenerife dos do Faial. No tocante aos artigos que 
pagavam direitos ad valorem as suas apreciações coincidem com as da 
Comissão do Comércio e Manufacturas, j á referidas. As mercadorias eram 
agrupadas segundo os direitos de entrada sem serem discriminadas. O 
ministro português acrescentava, ainda, que os valores das importações 
eram raramente publicados, sendo cuidadosamente escondidas pelo 
governo21. 

Alguns anos depois, Francisco Solano Constâncio, encarregado de 
negócios nos Estados Unidos, informava não haver outro meio de conhecer 

2 0 NORTH, Douglass C. — The economic growth of the United States 1790-1860, Englewood Cliffs, 
Inc., Prentice-Hall, N.J., 1961. p. 32. 

21 «pelos documentos a que me tenho precedentemente referido se pôde formar huma idea 
approximada das exportaçôens de Portugal para a America Septentrional; que se computam de 
600,000 para 700,000 dollars por anno; mas para se conhecer o seu valor com mais aluma 
exactidão, seria necessário que os Registos destas Alfandegas fizessem destinção dos géneros 
importados; e differença dos paízes donde vieram, ou a que pertenciam, o que até agora não tem 
succedido, lançando-se por exemplo, em conta promiscua a entrada dos vinhos de Teneriffe e 
Fayal sem separação de qualidade específica; os que pagam 40 por cento, segundo o seu valor, 
sem se saber os que sam da Graciosa, etc. E nos mais géneros de entrada amontoando-se nas 
Alfandegas debaixo de direitos geraes todos os que pagam 7,5, 10, 12,5, 15, e 20 por cento ad 
valorem sem outra classificação. Os estados das importaçõens sam raramente publicados, e o 
governo os recata cuidadosamente." A.N.T.T., Ministério dos Negócios Estrangeiros, Arquivo 
Central, correspondência recebida, correspondência das Legações Portuguesas. Washington, 
caixa 550 (1777-1796). Documento NQ. XXXII intitulado "Commercio geral dos Estados Unidos 
com as principaes potencias da Europa e particulamente com Portugal" anexo ao ofício ne. 42 do 
ministro residente, Cipriano Ribeiro Freire, para o Secretário de Estado dos Negócios 
Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa Coutinho, datado de Filadélfia de 27 de Junho de 
1795. 
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as mercadorias importadas de Portugal continental, i lhas at lânticas e 
domínios senão através dos "Documentos publicados pelo Governo 
Americano". E considerava os dados oficiais, acerca das exportações e 
importações, "suficientemente exactos", tendo, inclusive, utilizado as suas 
conclusões no relatório enviado para Lisboa sobre as trocas luso-americanas 
para o ano económico de 1821/182222. N e s t a altura, porém, conforme 
vimos, os dados do comércio externo americano eram já muito fiáveis e 

completos. 
Estas limitações da fonte utilizada têm de ser tomadas em conta 

quando procedermos à análise do comércio norte-americano com Portugal, 
arquipélagos atlânticos e colónias. Aliás, uma publicação de 1816 
considerava os Estados Unidos como sendo a segunda nação comercial do 
mundo23. Por seu lado, para o historiador Ugo Rabbeno, o comércio externo 
americano e a tonelagem da sua marinha, em 1793, ocupavam o segundo 
lugar em relação ao volume, logo depois da Inglaterra. Todavia, 
proporcionalmente ao número de habitantes, os Estados Unidos eram a 
primeira nação comercial do mundo 2 4 . 

Um relatório, datado de 15 de Março de 1822, e apresentado por um 
elemento da Comissão de Comércio, Mr. Newton, à C â m a r a dos 
Representantes, acerca do comércio externo americano, dividia o período de 
tempo que ia desde a assinatura do Tratado de Paris em 1783, pelo qual a 
Grã-Bretanha reconheceu a independência dos Estados Unidos, até 1821, 
em quatro partes. Assim, no primeiro período, entre 1783 e 1789 (ano em 
que a Constituição entra em vigor), o comércio com o estrangeiro não foi 
muito florescente devido ao carácter confederativo do governo. 

2 2 Ofício no. 17 do encarregado de negócios, Francisco Solano Constâncio, para o Ministro e 
Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, Silvestre Pinheiro Ferreira, datado de Filadélfia, 
17 de Fevereiro de 1823, transcrito por SOUSA, Maria Leonor Machado de — Um ano de 
diplomacia luso-amerlcana. Francisco Solano Constâncio (1822-1823), Lisboa, Imprensa 
Nacional—Casa da Moeda, [1988], (col. Temas Portugueses), p. 262. 

23 piTKIN, Timothy — A statistical view of the commerce oj the United States of America: Its 
conectlo'ns with agriculure and manufactures and an account of the Public debt, revenues, and 
expenditures of the United States. With a brief review of the trade, agriculture, and 
manufactures of the colonies, previous to their Independence, Hartford, Charles Hosmer, 1816, 
p. III. (Reimpressão de Augustus M. Kelley Publishers, Nova Iorque, 1967). 

2 4 FAULKNER, Harold Underwood — Historia Económica de los Estados Unidos, tomo I, Havana, 
Editorial de Ciências Sociales, 1972, p. 252-254. 
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O segundo período iria de 1789 até 1812, da ta da declaração de 
guerra contra a Inglaterra. Aliás, de 1789 em diante, com o advento da nova 
Constituição, o Congresso ficou com o poder de regulamentar o tráfico 
comercial com os outros países, entre os estados da Federação e com as 
tribos índias. A partir desta a l tura os assun tos relativos ao comércio 
passaram para a alçada do Congresso e o governo ficou investido de poderes 
suficientes para contrariar a política comercial restri t iva das nações 
estrangeiras. 

O terceiro período compreenderia os anos entre 1812 e 1814, data em 
que foi assinado o Tratado de Gand que pôs termo ao conflito armado na 
Europa. O comércio americano, devido à guerra com a Grã-Bretanha, 
passou por dificuldades, havendo uma redução drástica das importações e 
das exportações25 . Por out ro lado, o aumen to de direitos sobre a s 
mercadorias importadas e as medidas gravosas impostas sobre os produtos 
transportados, em navios estrangeiros, dificultaram as trocas com os outros 
países, após o começo do conflito. De qualquer modo, o comércio externo 
estadunidense, entre 1793 e 1813, esteve dependente das estratégias 
comerciais e militares das potências em guerra e das medidas tomadas pelo 
governo americano26. 

Por fim, o quarto e último período iria desde a ass ina tura da Paz 
Geral na Europa até 30 de Setembro de 1821, que permitiu cada nação 
tentar auto-abastecer-se e procurar desenvolver a s u a marinha, daí a 
competição ser muito maior. Além do mais, desde 1789, era a primeira vez 
que a Europa estava em paz e a Comissão interrogava-se sobre qual seria o 
comportamento dos Estados Unidos, a nível comercial, num contexto até aí 
quase completamente desconhecido. O futuro, esse, seria ditado pelo evoluir 
da situação no continente europeu2 7 . Na realidade, a situação de guerra 
vivida na Europa acabara por ser benéfica aos Estados Unidos. 

2 5 ESTADOS UNIDOS, Congresso, ob. cit., vol. VIII, p. 632-633. 

2 6 TONINELLI, Pier Angelo — Nascita dl una nazlone. Lo sviluppo económico degll Statl Unltl (1780-
1914), Bolonha, Società Editrice il Mulino, 1993, p. 205; 208. 

2 7 ESTADOS UNIDOS, Congresso, ob. cit., vol. VIII, p. 635-636. 
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3.2 . Da independência a 1789 

O período que vai de 1776 a 1789 é segundo John McCusker e 
Russell Menard um dos menos estudados da História americana, no que diz 
respeito à economia28. Logo que a guerra com a metrópole foi declarada, o 
tráfico comercial entre as duas partes beligerantes praticamente cessou. 
Aliás, j á desde 1776, o Parlamento inglês t inha proibido trocas com as 
colónias revoltadas e os barcos americanos eram apresados pela Royal Navy 
ao largo das costas britânicas29 . 

O sector onde a guerra teve maior impacto foi no comércio externo, 
prejudicando mais as exportações do que as importações. As operações 
militares provocaram u m a quebra na produção industr ia l e agrícola, 
dificultaram as trocas com as tribos índias bem como as pescarias da Nova 
Inglaterra e absorveram capitais, até aí utilizados no comércio externo. Por 
outro lado, os mercados tradicionais, Grã-Bretanha e as índias Ocidentais 
inglesas, estavam fechados aos norte-americanos. Sociedades comerciais há 
muito estabelecidas foram suspensas , causando prejuízos ao comércio de 
bens alimentares e à indústria naval. Além disto, o aumento dos fretes e a 
diminuição da tonelagem disponível dificultaram as exportações de grandes 
quantidades de mercadorias. 

Apesar de tudo, as importações sofreram menos, pois os americanos 
viram-se obrigados a comprar bens manufacturados a altos preços. Daí que 
a balança comercial dos Estados Unidos fosse negativa. Esta, porém, era 
equilibrada através de empréstimos e subsídios por parte das potências 
europeias, envolvidas no conflito, pelas despesas feitas pelos exércitos 
britânicos e franceses na América do Norte e ainda pela pirataria. As 
dificuldades experimentadas pelo comércio externo americano levaram ao 
desenvolvimento da produção interna de bens e serviços, até aí comprados 
ao estrangeiro3 0 . Mas duran te a Guerra de Independência os norte-

2 8 McCUSKER John J.; MENARD, Russell R. — The economy of British America, 1607-1789, Chapel 
Hill, Institut of Early American History and Culture/The University of North Carolina Press, 
1985, p. 358. 

2 9 KLOPFER, Helen Louise, ob. cit., p. 210; PITKIN, Timothy, oh. cit., p. 25. 

3 0 McCUSKER, John J.; MENARD, Russell R., ob. cit., p. 358-363. 

165 



americanos tentavam abrir novas linhas de comércio e negociantes da Nova 
Inglaterra procuravam novas oportunidades na Suécia, Holanda, Rússia, 
Portugal e Hamburgo31 . Aliás, segundo Alfred E. Eckes, Jr . mesmo que os 
americanos obtivessem a independência, cont inuar iam a precisar dos 
mercados, mercadorias e crédito britânicos. Assim, desejosos de acabar com 
a supremacia inglesa nos Atlântico e obter o reconhecimento diplomático 
por parte das out ras potências, ofereceram livre acesso ao mercado 
estadunidense. Pretendiam com isto ter liberdade para realizar trocas 
comerciais com as outras nações, em termos iguais, e acesso recíproco a 
mercados estrangeiros32. 

Se olharmos para um porto importante como era o de Filadélfia, 
verificámos que o período, entre a Primavera de 1776 e o Outono de 1777, foi 
o mais lucrativo para os comerciantes desta cidade. De facto, o embargo às 
importações imposto pelo Congresso Continental em Dezembro de 1774, 
reforçado pelo bloqueio naval do almirante Lord Howe, aumentou os preços 
das mercadorias das índias Ocidentais e dos cereais. Deste modo, os navios 
que conseguiam furar o bloqueio chegavam à cidade com cargas lucrativas. 
Com a ocupação de Filadélfia, em Setembro de 1777, pelas forças britânicas, 
e a prossecução do conflito, os comerciantes enf ren taram sér ias 
dificuldades. A partir de 1781 a situação comercial melhorou, dado que o 
centro das operações militares se deslocara para sul, a moeda estabilizou-se 
e não havia falta de cereais. Retomaram-se as importações de França e o 
tráfego com as ilhas, então pertença desta potência e da Espanha 3 3 . 

A Revolução Americana afectou negativamente as relações comerciais 
entre Portugal e os Estados Unidos, sendo o governo português um dos 
primeiros a condenar os rebeldes americanos e a impor sanções ao novo 
estado. Assim, por decreto de 4 de Julho de 1776, os navios americanos 
foram proibidos de entrar nos portos de Portugal ou das suas colónias. As 

3 1 HARLOW, Ralph Volney — The United States from wilderness to world power, 4». ed., Nova 
Iorque, Holt, Rinehart and Winston, 1964, p. 145. 

3 2 ECKES, Jr.; Alfred E, ob. cit., p. 4-5; 7. 

3 3 DOERFLINGER, Thomas M. — A vigorous spirit oj enterprise. Merchants and economic 
development In Revolutionary Philadelphia, Nova Iorque, W. W. Norton & Company. 1987, p. 
207-212. 
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embarcações aí ancoradas t inham oito dias para os abandonarem, não sem 
que an tes fossem inspecc ionadas , a fim de ser verificado se não 
transportavam pólvora ou armamento, proibidos por u m a lei de 21 de 
Outubro de 1775. Caso algum destes artigos fosse encontrado a bordo, o 
barco seria confiscado pelas autoridades portuguesas. Esta proibição foi 
mesmo objecto de uma missiva assinada por Benjamin Franklin e Silas 
Deane, para o Ministro português dos negócios estrangeiros, enviada de 
Paris, com data de 16 de Julho de 1777. Estes dois estadistas protestavam 
contra a forma afrontosa como o decreto de 4 de Julho de 1776 se referia aos 
Estados Unidos, e recordando os tradicionais laços de amizade e comércio 
entre os dois países. Mencionavam o facto de nenhuma outra potência 
europeia ter tomado ou poder vir a tomar medidas tão drásticas quanto 
Portugal. Reiterando a intenção da nova nação em querer viver em Paz com 
todo o mundo, em especial com Portugal, pediam a abolição da lei em 

questão34 . 
Apesar destes esforços o governo português não reconsiderou da sua 

decisão senão em 1783, quando, pelo edital régio de 2 de Fevereiro, se 
revogou o decreto de 4 de Julho de 177635 . Estas circunstâncias levam-nos a 
concluir que as trocas directas entre os dois países devem ter estado 
interrompidas durante os 7 primeiros anos de existência da jovem república. 
E, se algumas existiram, foram certamente de carácter muito diminuto. 

Esta proibição do tráfego comercial com a América do Norte foi mal 
recebida pelo Congresso Continental, dada a importância de que Portugal se 
revestia no contexto do comércio americano com o continente europeu. E, 
uma vez que outras potências, mesmo amigas da Grã-Betanha, t inham 
aberto os seus portos aos navios estadunidenses, Portugal ficou numa 
posição desfavorável, pois não t inha contactos directos com a América do 

3 4 A N T T Ministério dos Negócios Estrangeiros, Arquivo Central, correspondência recebida, 
correspondência recebida, correspondência das Legações Portuguesas. Washington, caixa 550 
(1777-1796) Carta de Benjamin Franklin e Silas Deane para o Secretario de Estado dos 
Negócios Estrangeiros e da Guerra, Aires de Sá e Melo, datado de Paris. 16 de Julho de 1777. 
Este carta foi transcrita por MAGALHÃES, José Calvet, ob. cit., p. 33; RAMOS, Luís A. de Oliveira 
— Da Ilustração ao Liberalismo, Porto, Lello & Irmão Editores, 1979, p. 64-66 

3 5 RAMOS Luís A. de Oliveira ob. cit., p. 66-72; RIBEIRO, Jorge Martins — The American presence 
in Oporto In the beglnlng oj the 19th century, in «BERKELEY, Alice D. (ed.) — News lights on the 
Peninsular War, International Congress on the Iberian Peninsula. Selected Papers 1780-1840», 
Lisboa, The British Historical Society of Portugal, 1991, p. 292. 
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Norte36. Toda esta situação criou problemas na Madeira, uma vez que antes 
da guerra da Independência americana, o arquipélago recebia grandes 
quantidades de produtos alimentares deste continente3 7 . Apesar deste 
conflito dificultar as trocas da ilha com o exterior verificou-se, segundo João 
José Abreu de Sousa, uma expansão global do seu comércio vinícola. Entre 
outras coisas os corsários americanos chegaram algumas vezes a bloquear o 
porto do Funchal. O movimento comercial do arquipélago com as colónias 
sublevadas da América praticamente desapareceu durante o bloqueio da 
Marinha britânica aos portos norte-americanos, recuperando os níveis 
anteriores à guerra, depois da Paz de 17833 8 . 

Até 1789, conforme referimos, cada um dos 13 estados geria os seus 
negócios independentemente uns dos outros, não sendo possível, devido à 
fragmentação do poder, assinar tratados com outros países3 9 . Segundo o 
cônsul-geral Inácio Palyart "os trese Estados Unidos a bem diser não herão 
outra cousa que trese pottencias sobre si os quaes t inhão feito huma 
alliança para se deffenderem mutualmente no caso de attaque por alguma 
estrangeira"40. Porém, tratados formais de comércio t inham sido assinados 
com a França, em 1778, e pouco tempo depois com a Holanda, a Espanha, a 
Suécia e a Prússia. Estes acordos revelaram-se pouco eficazes, precisamente 
porque o Congresso era impotente, tanto para regulamentar o comércio 
como para lançar direitos alfandegários41. Os diversos es tados t inham 
políticas separadas e descriminatórias relativamente à obtenção de receitas e 

3 6 VERMETTE, Mary Theresa Silvia, ob. cit., p. 17. 

3 7 SILBERT, Albert, ob. cit., p. 423. 

3 8 SOUSA, João José Abreu de, ob. cit., p. 78-79. FERRAZ, Maria de Lurdes de Freitas — O vinho 
da Madeira no século XVIII. Produção e mercados internacionais, in «Colóquio Internacional de 
História da Madeira. 1986», vol. 2, Funchal, Governo Regional da Madeira, 1990, p. 955. 

3 9 ESTADOS UNIDOS, Congresso, ob. cit., vol. VIII, p. 632-633. 

4 0 A.N.T.T., Ministério dos Negócios Estrangeiros. Arquivo Central, correspondência recebida, 
correspondência dos Consulados Portugueses nos Estados Unidos da América, caixa 273 (1788-
1832). Ofício do cônsul-geral Inácio Palyart datado de Filadélfia, 19 de Março de 1791. 

4 1 ROBERTSON, Ross M.; WALTON, Gary M. — History of the American Economy, 4 a . ed.. Nova 
Iorque, Harcourt Brace Jovanovich, Inc., 1979, p. 122. NORTH, Douglass C. — The economic 
growth of the United States 1790-1860, Englewood Cliffs, Inc., Prentice-Hall, N.J., 1961, p. 20. 
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a protecção das manufacturas locais, não se preocupando com as obrigações 

consignadas nos tratados internacionais42 . 
Outros factores tais como os Actos de Navegação, aplicados com rigor 

pelo Reino Unido, e a falta de uma Marinha de Guerra, capaz de proteger a 
navegação amer icana dos a t aques dos p i ra tas , nomeadamen te no 
Mediterrâneo, criaram dificuldades ao comércio externo. Por outro lado, as 
importações teriam excedido em muito as exportações e os Estados Unidos 
sofreram uma depressão comercial no meio da década de 80. Entretanto, a 
Grã-Bretanha excluiu os navios estadunidenses do lucrativo tráfego com as 
índias Ocidentais Britânicas, não tendo o representante americano em 
Londres, John Adams, conseguido formalizar um tratado comercial com a 
Inglaterra43. Refira-se que o comércio inglês com as ex-colónias americanas 
era regulamentado por meio de proclamações do Conselho Privado [Privy 
Council)*4. Nos anos de 1780 as autoridades inglesas criaram dificuldades 
aos plantadores sulistas, sobretudo nas trocas com as índias Ocidentais, ao 
lançarem impostos sobre o arroz. Também aqueles que, nos estados do sul, 
se dedicavam ao cultivo e exportação do tabaco tiveram problemas no 
escoamento deste produto, dadas as restrições impostas pelo Reino Unido e 
pela França. Por sua vez, Espanha e Portugal proibiram a importação de 
tabaco americano45. 

Entre 1783 e 1789, conquistada a paz e estabelecido o reconheci
mento da sua independência pela Grã-Bretanha, os norte-americanos 
esperavam conseguir realizar trocas comerciais com todo o mundo. Daí que 
nesta altura se tenham assinado alguns tratados comerciais. Os resultados, 
contudo, ficaram aquém das expectativas. Por um lado, os Estados Unidos 
tiveram de se ajustar a uma economia de paz; por outro, deixaram de ter um 
estatuto privilegiado no âmbito do Império Britânico e passaram a ter de 
competir com as outras nações no mercado mundial. 

4 2 ECKES, Jr.; Alfred E., ob. cit., p. 7. 

4 3 COLE. Wayne. S. — An Interpretative history of American foreign relations. Homewood, The 
Dorsey Press, 1968, p. 55. 

4 4 NORTH, Douglass C , ob. cit., p. 2Q. 

4 5 ROBERTSON, Ross M.; WALTON, Gary M., ob. cit., p. 126. 
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A lenta recuperação do comércio externo também tem a ver com o 
facto dos diversos estados disporem das suas próprias alfândegas e 
controlarem o comércio entre eles e com estrangeiro. Isto acontecia devido 
ao carácter confederativo do governo, de que falámos. A Inglaterra acabou 
por retomar o comércio com os Estados Unidos, embora durante a década de 
80 rejeitasse a reciprocidade comercial. Londres pe rcebeu que a 
Confederação americana era fraca, nada tendo para lhe oferecer, nem a 
ganhar com tais negociações46 . A França, por seu turno, que durante a 
guerra tinha tido uma balança comercial favorável, depois da independência 
apenas conseguiu a facilidade de exportar directamente para a América do 
Norte sedas e outros artigos de adorno femininos, enquanto os franceses 
compravam aos norte-americanos sobretudo arroz e tabaco. 

O comércio entre estas duas potências não conheceu um maior 
desenvolvimento devido sobretudo a três factores: a não concessão de crédito 
por parte dos gauleses, a preferência dos americanos pelos produtos ingleses 
e as tarifas alfandegárias francesas. Nesta altura, os Es tados Unidos 
retomaram o tráfego com as índias Ocidentais, embora mais reduzido do que 
nos tempos coloniais . E n c e t a r a m porém, t rocas com o Oriente , 
nomeadamente com a China, de onde importavam em particular, chá, 
porcelana, sedas e tecidos de algodão47. Apesar de todas estas dificuldades, 
segundo Douglass North o comércio externo americano por volta de 1790 era 
superior ao triplo do de 17604 8 . 

A adopção da Constituição foi indispensável para um incremento das 
trocas com os países estrangeiros. Como referimos, o Congresso da 
Confederação não t inha poder para legislar sobre o comércio e as leis de 
cada estado sobre esta matéria eram várias e confusas, não havendo, 
portanto, concordância entre eles acerca desta matéria. Tudo isto criava 
dificuldades à economia americana e teria sido esta umas das causas da 

4 6 ECKES, Jr, Alfred E.. ob cit., p. 9. 

4 7 MORISON, Samuel Eliot — The Oxford History oj the American People, 4 a . ed., Nova Yorque, 
Oxford University Press, 1965, p. 282-285. JONES, Peter d'A., ob. cit., p. 8-9. VER STEEG, 
Clarence L. — The American Revolution considered as an economic movement, in «COBEN, 
Stanley; HILL, Forest G. (eds.) — American Economie History. Essays in interpretation», 
Filadélfia, J. B. Lippincott Company, 1966, p. 129-130. 

4 8 FAULKNER, Harold Underwood, ob. cit., p. 267. 
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adopção da Constituição. De facto, a Lei Fundamental dos Estados Unidos 
no seu artigo 1, secção 8, 3Q. parágrafo, diz que o Congresso dos Estados 
Unidos detém o poder de regulamentar o comércio com as nações 
estrangeiras, os vários estados e as tribos índias. Por outro lado, no mesmo 
artigo 1, mas na secção 10, nos parágrafos 2 e 3, proibe-se aos estados de 
lançarem impostos ou direitos sobre as importações ou exportações, excepto 
as absolutamente indispensáveis para a execução das suas leis de inspecção. 
Além do mais, todo o dinheiro assim obtido tem de ser entregue ao Tesouro 
federal, estando todas as leis sujeitas a revisão e controlo por parte do 
Congresso. Por outro lado, nenhum estado pode, sem autorização, lançar 
direitos de tonelagem49 . A crise política estava resolvida e a economia 
gozava de uma certa prosperidade50. Data, ainda, de 1789 a primeira tarifa 
alfandegária americana, que não pode ser considerada como proteccionista, 
pois as taxas eram relativamente específicas e os direitos ad valorem 
variavam entre 5 e 15%. Além disto, uma outra lei desse ano autorizava um 
desconto de 10% nos direitos sobre mercadorias importadas a bordo de 
barcos construídos na América ou que fossem propriedade de cidadãos 
estadunidenses5 1. 

3.3 Entre 1789 a 1822 

Depois da independência, os norte-americanos t inham deixado de 
receber um tratamento preferencial por parte da Grã-Bretanha, ficando 
sujeitos às medidas comerciais restritivas da maioria dos países da Europa 
Ocidental. No tocante a Portugal, por exemplo, em 1795, os tabacos de 

4 9 KLOPFER, Helen Louise, ob. cit., p. 219-220. Constituição dos Estados Unidos da América, 
Artigo I, secção 8, parágrafo 3. "The Congress shall have Power ; To regulate Commerce with 
foreign Nations and among the several States, and with Indian Tribes;". Constituição dos Estados 
Unidos da América, Artigo I, secção 10, parágrafos 2 e 3 "No State shall, without the Consent of 
the Congress, lay any Imposts os Duties on Imports or Exports, except what may be absolutely 
necessary for executing its inspection Laws: and the net Produce of all Duties and Imposts, laid 
by any State on Imports or Exports, shall be for the Use of the Treasury of the United States; and 
all such Laws shall be subject to the Revision and Control of the Congress. No State shall, 
without the Consent of Congress lay any Duty of Tonnage, keep Troops, or Ships of War in time 
of Peace, enter into any Agreement or Compact with another State, or with a foreign Power, or 
engage in War, unless actually invaded, or in such imminent Danger as will not admit of delay." 
PREISS, Byron; OSTERLUND. David (eds.) The Constitution of the United States of America. The 
Bicentennial Keepsake edition. Nova Iorque, Bantam Books, 1987, p. 27 e 3 1 . 

5 0 NORTH, Douglass C , ob. cit., p. 17. 

5 1 ECKES, Jr., Alfred E., ob. cit., p. 14. 
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origem americana pagavam direitos elevados. O arroz e o óleo de baleia 
estavam proibidos de en t ra r em território português, encontrando-se 
também, interdi tas quaisquer t rocas comerciais com as possessões 
coloniais52. Além disto, estavam também excluidos do comércio com as 
índias Ocidentais e com os territórios da América do Norte, a inda colónias 
europeias. Perante isto, eram escassas as perspectivas para um aumento das 
exportações53. 

As trocas dos Estados Unidos, conheceram porém, u m a época de 
prosperidade devido às guerras em que a Europa se viu envolvida após a 
Revolução Francesa . O continente europeu necessi tava de produtos 
alimentares e matérias-primas. Deste modo, o valor do comércio externo 
estadunidense triplicou entre 1790 e 180054 , sem que o embargo de 1794 
viesse a alterar esta tendência. Em Janeiro desse ano, depois de várias 
alterações à política seguida, o governo de Londres decretou o apresamento 
de embarcações neutrais carregadas com produtos das índias Ocidentais 
para a Europa ou bens alimentares para França. De igual modo, navios 
franceses apreenderam mercadorias destinadas a Inglaterra. Perante esta 
situação o Congresso americano decretou, em Março de 1794, um embargo, 
por um período de 30 dias, para todos os barcos que se dirigissem a portos 
estrangeiros. Esta proibição foi sendo renovada por intervalos de 30 dias até 
Maio de 179555 . 

Para Douglass North, o aumento das exportações, ocorrido na última 
década do século XVIII, ficou a dever-se ao rápido desenvolvimento das 
reexportações. As importações, porém, ainda progrediram mais depressa. 
Parte deste crescimento deveu-se aos produtos importados destinados a ser 

A.N.T.T., Ministério dos Negócios Estrangeiros, Arquivo Central, correspondência recebida, 
correspondência recebida, correspondência das Legações Portuguesas. Washington, caixa 550 
(1777-1796). Documento NQ. XXXII intitulado "Commercio geral dos Estados Unidos com as 
principaes potencias da Europa e particulamente com Portugal" anexo ao ofício n e . 42 do 
ministro residente, Cipriano Ribeiro Freire, para o Secretário de Estado dos Negócios 
Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa Coutinho, datado de Filadélfia, 27 de Junho de 
1795. 

NORTH, Douglas, ob. cit., p. 19. 

FAULKNER, Harold Underwood, ob. cit., p. 267. 

KLOPFER, Helen Louise, ob. cit., p. 224. 
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expedidos para o estrangeiro5 6 . O representante por tuguês jun to do 
executivo es tadunidense , Cipriano Ribeiro Freire, t inha u m a opinião 
semelhante. Foram os conflitos de finais do século XVIII os responsáveis 
pelo aumento das exportações e reexportações americanas. E, segundo este 
diplomata, não era possível que estas continuassem a aumentar numa 
progressão igual à dos anos anteriores57 . Assim, desde o começo da guerra 
até ao Tratado de Amiens, os Estados Unidos beneficiaram do crescimento 
das exportações e do carrying trade. 

Esta expansão ficou a dever-se ao desaparecimento dos mares dos 
navios dos países beligerantes, com excepção dos da Inglaterra, Holanda, 
França e Espanha. Desta maneira, o comércio colonial ficou na mão das 
potências neutrais. Só assim, as mercadorias destas regiões conseguiam 
chegar à Europa sem serem interceptadas. É esta a explicação para o facto 
de mui tos produtos t ropicais e europeus pas sa rem pelos portos 
estadunidenses, os primeiros a caminho da Europa e os segundos das 
colónias. Nesta época houve também um crescimento das vendas de bens de 
produção interna, tanto víveres como artigos manufacturados58 . Deste 
modo, de finais de 1801 até 1803, com a paz entre os contendores, diminuiu 
a prosperidade comercial americana. Porém, logo que as hostilidades 
recomeçaram as trocas com o exterior voltaram a florescer59. 

O continente europeu tornou-se um bom mercado para os produtos 
das índias Ocidentais e da América do Sul e os comerciantes americanos 
conseguiram lucros consideráveis. Nesta altura, foram também instituídos 
direitos sobre a tonelagem dos navios, maiores sobre as embarcações 

5 6 NORTH, Douglass C , ob. cit., p. 25 e 28. 

57"Não me parece, porém, que seja de esperar que o commercio de exportação e reexportação de 
que tem gozado os Estados Unidos nestes últimos annos, em razão da guerra actual, calamidades 
da Europa, e estrago das Ilhas ou índias Occidentaes, possa continuar na progressão a que se 
tem elevado; pois que foi em 1791 de dollars 19,012,040; em 1792 de dollars 20,753,097; em 
1793 de dollars 26,109,512; em 1794 de dollars 33,026,097, e em 1795 de dollars 
47,989,472" A.N.T.T., Ministério dos Negócios Estrangeiros, Arquivo Central, correspondência 
recebida, correspondência das Legações Portuguesas. Washington, caixa 550 (1777-1796). 
Ofício ne . 77 do ministro residente, Cipriano Ribeiro Freire para o Secretário de Estado dos 
Negócios Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa Coutinho, datado de Filadélfia, 25 de 
Fevereiro de 1796. 

5 8 NORTH, Douglass C , ob. cit., p. 36-37. TONINELLI, Pier Angelo, ob. cit., p. 205. 

5 9 FAULKNER, Harold Underwood, ob. cit., p. 267. 
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estrangeiras do que sobre as americanas. Apesar de todo este incremento, 
houve perdas devido à captura e detenção de barcos estadunidenses por 
parte das armadas de diversas potências, nomeadamente da Grã-Bretanha, 
França, Nápoles e Dinamarca6 0 . De facto, devido a este estado de guerra os 
americanos substi tuíram os ingleses e os holandeses nos t ranspor tes 
marítimos61. 

O governo americano decretou, em 1807-1809, um embargo comercial 
que, segundo alguns autores, pode ser considerado como u m a tentativa 
unilateral de reparação de injustiças sofridas, por meio de sanções 
económicas aos países opressores. Deste modo evitava-se o recurso à guerra. 
Esta atitude, sobretudo dirigida contra a França e a Inglaterra, não deu 
porém, o resultado esperado; o de obrigar as potências europeias a respeitar 
os direitos americanos. E teve, inclusive, como consequência um aumento 
da impopularidade do presidente Thomas Jefferson. A diplomacia t inha 
falhado e os Estados Unidos não estavam preparados par entrar em guerra, 
sobretudo, contra a Grã-Bretanha, a principal violadora da neutralidade 
americana. Não nos podemos esquecer que estes dois países estavam 
dependentes dos navios e abastecimentos americanos para o seu esforço de 
guerra. Medida que levou a uma falta de provisões nas índias Ocidentais 
francesas e de produtos coloniais em França. A indústria britânica também 
passou por algumas dificuldades, embora as exportações tradicionais 
entrassem nos Estados Unidos ilegalmente através do Canadá, tendo o 
embargo sido, pelo contrário, favorável aos armadores ingleses, uma vez que 
afastou a concorrência americana. 

Esta disposição foi decretada em Dezembro de 1807 e proibiu a 
exportação, para todos os países, da grande maioria dos artigos. A lei, no 
entanto, foi violada por vários meios, entre os quais o contrabando através 
da fronteira canadiana, a que já fizemos referência. Contudo, apesar das 
medidas tomadas para o tornar efectivo, acabou por ser pouco eficaz. Além 
disto, esta decisão resultou para os Estados Unidos, n u m a depressão 

ESTADOS UNIDOS, Congresso, ob. cit., vol. VIII, p. 634. 

GODECHOT, Jacques—L'Europe et l'Amérique à l'époque napoléonienne (1800-1815), Paris, 
P.U.F., 1967, (col. Nouvelle Clio, 37), 143. 

174 



económica. As exportações e as importações diminuíram, tal como os lucros 
do carrying trade, e, em contrapartida, aumentou o contrabando. Perante a 
oposição de várias forças (comerciantes e armadores atingidos por esta 
medida) o Congresso acabou por revogar a lei em 1 de Março de 1809, três 
dias antes do termo do mandato de Thomas Jefferson62. 

Esta medida foi substituida por outra mais branda, o Non-Intercourse 
Act que se limitava a proibir o comércio com a França e com a Grã-Betanha, 
que, todavia, não agradou à primeira destas duas potências que recomeçou a 
apresar navios americanos. O governo estadunidense, pela lei Macon de 
1810, tentou desbloquear a situação, declarando-se disposto a interromper o 
Non-Intercourse Act, se qualquer dos dois países suspendesse as medidas 
contra os Estados Unidos. O governo francês aceitou esta oferta, mas 
Londres recusou, o que levou à guerra entre os Estados Unidos e o Reino 
Unido63. Com a deflagração deste conflito o comércio externo americano 
sofreu um hiato e ao mesmo tempo acabava uma era de crescimento, 
baseada na neutralidade americana num mundo em guerra6 4 . A guerra de 
1812 produziu uma mudança na política comercial americana, a qual 
idealisticamente pretendia promover a igualdade e o acesso recíproco das 
exportações americanas à Europa. Esta mutação acabou por ser uma 
resposta às contínuas violações dos direitos comerciais e de navegação 
americanos, bem como à desorganização que acompanhou a paz de 18156 5 . 

Com o fim das hostilidades verifícou-se uma rápida expansão do 
comércio americano e assistiu-se a um reviver das reexportações66. Apesar 
do que acabámos de dizer o final da década de 1810 não foi particularmente 
feliz em termos económicos. O país não conseguiu recuperar a posição que 

6 2 MALONE, Dumas; RAUCH, Basil — Empire for liberty. The genesis and growth of the United 
States of America, vol. 1, Nova Iorque, Appleton-Century-Crofts, Inc., I960, p. 362-369; 
MORISON, Samuel Elliot; COMMAGER, Henry Steele — The growth of the American Republic, 5a. 
ed., vol. 1, Nova Iorque, Oxford University Press, 1962, p. 394-397 (3 a . reimpressão em 1963); 
TONINELLI, Pier Angelo, ob. cit., p. 208. 

6 3 TONINELLI, Pier Angelo, ob. cit., p . 208-209; JONES, Peter d A — An economic history of the 
United States since 1783, Londres, Routledge & Kegan Paul, 1956, p.59. 

6 4 NORTH, Douglass C , ob. cit., p. 38. 

6 5 ECKES, Jr., Alfred E., ob. cit., p. 18. 

6 6 Id., ibid., p. 61; JONES. Peter d'A, ob. cit., p. 62. 
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deteve nos mercados mundiais entre 1793 e 1807. O t ra tado comercial 
assinado com a Inglaterra se, por um lado, facilitava o tráfego directo entre 
os dois países, através da clausula de nação mais favorecida, por outro, 
dificultava as relações bilaterais mercê da imposição de direitos proibitivos. 
E, além do mais, impedia o carrying trade com as índias Ocidentais 
Britânicas67 . De 1815 a l818 , houve uma grande afluência, aos portos norte-
americanos, de produtos ingleses, acumulados nos armazéns britânicos 
durante o conflito entre os dois países. Esta inundação de mercadorias, 
conjuntamente com problemas de carácter financeiro, criou dificuldades ao 
comércio externo estadunidense, levando a uma diminuição, tanto das 
exportações, como das importações68. Douglass North fala mesmo de uma 
depressão ocorrida três anos depois do fim da guerra. Por seu lado, Ron 
Robertson e Gary M. Walton escreveram que a última década do século XVIII 
e as duas primeiras do século XIX foram anos de grande instabilidade nas 
exportações. Com o decorrer do tempo, diminuiu a importância do comércio 
externo em relação ao comércio interno6 9 . Refira-se, por último, que o 
algodão era o principal p roduto exportado pelos Es t ados Unidos, 
representando 39% do total entre 1816 e 182070. E , de 1820 a 1860 
representou mais de metade das vendas ao estrangeiro71 . Este aumento de 
impor tânc ia do algodão amer icano prende-se na Europa , com o 
desenvolvimento da indústria têxtil72. Recorde-se, ainda, que em 1816 o 
Congresso promulgou a primeira tarifa verdadeiramente proteccionista, a 
qual impunha 30% de direitos sobre os ferros e 25% sobre os produtos de 
algodão e lã. Aliás, segundo Alfred E. Eckes, Jr . , depois das guerras 

6 7 TONINELLI, Pier Angelo, ob. cit., p . 210-211. 

6 8 KLOPFER, Helen Louise — Statistics of foreign trade of Philadelphia 1700-1860, Filadélfia, 
1936, dissertação de doutoramento policopiada, p. 231; FAULKNER, Harold Underwood, ob. cit., 
p. 260. 

6 9 ROBERTSON, Ross M.; WALTON, Gary M., ofa. cit., p. 135. 

7 0 NORTH, Douglass C , ob. cit., p. 61 ; 75. 

7 1 KASPI, André — Les Américains. Les Etats-Unis de 1607 à nos Jours, Paris, Editions du Seuil, 
1986; BURNER, David; MARCUS, Robert D.; ROSENBERG, Emily S. —America. A portrait in 
History, 2«. ed., Englewood Cliffs, Prentice Hall, Inc., 1978, p. 157. TONINELLI, Pier Angelo, ofa. 
cit., p. 222. 

7 2 COLE, Wayne S., ob. cit., p. 117. 
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napoleónicas abriu-se uma segunda fase, mais proteccionista, na política 
comercial dos Estados Unidos, que durou cerca de 120 anos, até à Grande 
Depressão do século XX73. 

3.3.1. Exportações 

Analisemos agora as exportações dos Estados Unidos para os 
diversos países com os quais mant inha relações comerciais e respectivas 
colónias nos 33 anos que decorrem de 1789 a 1822. O nosso objectivo 
primordial não é fazer uma análise global do comércio externo americano, 
mas determinar qual o lugar ocupado por Portugal arquipélagos atlânticos e 
colónias neste escambo. Daí, não uti l izarmos os valores totais das 
exportações corrigidos por Douglass North já mencionados7 4 . Para melhor 
percebermos a importância do espaço lusitano neste contexto, faremos 
referência à evolução das vendas norte-americanas aos países com quem 
mantinha trocas comerciais significativas. 

A Grã-Bretanha e seus domínios eram sem dúvida, e pelas razões 
apontadas, os principais parceiros comerciais dos Estados Unidos. Conforme 
se pode ver pelo gráfico 3.3 e pelo quadro 50, em anexo, o comércio com as 
ilhas britânicas apresentava-se muito mais importante do que o realizado 
com os domínios ingleses, sendo de assinalar que as trocas entre os dois 
países, em 1790, eram inferiores às do início da Revolução Americana75. 

De qualquer modo, a importância da Inglaterra como destino dos 
produtos americanos declina a partir de 1789/90 , só atingindo uma 
percentagem similar em 1800/1801, embora o valor das exportações tenha 
aumentado muito, sobre tudo depois de 1799 /1800 . A quebra das 
exportações no biénio 1793/1795 deve-se ao embargo de 1794. Por outro 
lado, o gráfico 3.3 também mostra que entre 1800 e 1803 a Grã-Bretanha e 

7 3 ECKES, Jr., Alfred. E., ob. cit., p. 22. 

7 4 NORTH, Douglass C. — The economic growth of the United States 1790-1860, Englewood Cliffs. 
Inc., Prentice-Hall, N.J., 1961, Apêndice I, p . 217-246; — The United States Balance of 
Payments, 1790-1860, in «Trends in the American Economy in the Nineteenth Century. Studies 
in Income and Wealth of the National Bureau of Economic Research», 24, Princeton, Princeton 
University Press, 1960, p. 588-594; 601-605. 

7 5 NORTH, Douglass C. — The economic growth of the United States 1790-1860, Englewood Cliffs, 
Inc., Prentice-Hall, N.J., 1961, p. 18. 
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as suas dependências foram os melhores clientes dos Estados Unidos. De 
facto, em 1800/1801 absorveram 45,293% do total das vendas americanas 
ao estrangeiro, em 1801/1802, 33,583% e em 1802/1803, 45,526%7 6 . Há 
uma nova diminuição a partir de 1803/1804, embora os montantes dos 
produtos enviados se mantenham altos. 

Gráfico 3.3 - Exportações dos Estados Unidos para a 
Grá-Bretanha e seus Domínios (percentagem em relação ao total) 
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Fonte: Quadro nQ. 50 incluído no anexo estat ís t ico. 

Jacques Godechot escreve que os Estados Unidos vendiam à Grã-
Bretanha, sobretudo, algodão e madeira. Refere, ainda, que em 1803/1804 
as mercadorias enviadas para o Reino Unido const i tu í ram 6,4% das 
importações totais deste país, e daí concluir que os norte-americanos 
vendiam pouco aos ingleses. Do ponto de vista americano, através dos dados 
por nós analisados e do relatório da Comissão de Comércio e Manufacturas, 
atrás referido, verificamos que os ingleses eram os maiores clientes77. 

7 6 Myron Luke escreve que o cume das exportações americanas para a Grã-Bretanha ocorreu de 
1802 até 1804. Porém, a simples observação do quadro 50, em anexo, mostra-nos que este 
apogeu se situa mais rigorosamente no triénio 1800/1803. LUKE, Myron H. — The port of New 
York, 1800-1810: The foreign trade and business community, Nova Iorque, 1950, dissertação de 
doutoramento policopiada, p. 131. 

7 7 GODECHOT, Jacques, ob. cit., p. 125. 
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Em 1812/1813, devido à guerra que opôs estas duas potências, há 
uma interrupção das exportações e no ano económico de 1813/1814 que 
atingem um valor irrisório 660 dólares, correspondentes a 0,010% do total. 
O peso do Reino Unido aumenta outra vez depois de 1814/1815, ascendendo 
a um máximo, tanto em percentagem (41,081%) como em valor absoluto 
(38.320.863 dólares) em 1817/1818. Em 1815 a ass inatura do primeiro 
tratado comercial anglo-americano pôs fim à descriminação existente contra 
o comércio e a navegação estadunidense nas ilhas britânicas. Não obstante, 
porém, a indústria norte-americana não ficou ao abrigo da concorrência dos 
produtos ingleses. Este acordo, a princípio válido por 4 anos foi, em 1818, 
renovado por um período de 10 anos 7 8 . A evolução das vendas aos domínios 
britânicos, nos quais se incluem Gibraltar, segue uma tendência muito 
parecida, aliás as duas curvas, conforme se pode ver pelo gráfico 3.3, são 
praticamente paralelas. As remessas para estes territórios, porém, conhecem 
um máximo em 1800/1801, mais de 11 milhões de dólares, ou seja 12,041% 
do total. Após o fim das hostilidades com a Inglaterra conhecem o valor 
mais alto em 1816/1817 com exportações superiores a 10 milhões de 
dólares, equivalentes a 1,903%. 

A E s p a n h a e seus domínios são também parceiros comerciais 
relevantes. Não nos podemos esquecer que em 1805 este país ainda era a 
maior potência colonial do mundo 7 9 . 

Se repararmos no gráfico 3.4 verificámos que, a partir de 1794/1795, 
com excepção dos anos 1811/1812 e 1812/1813, as compras das colónias 
espanholas são superiores às da metrópole e das ilhas Canárias. Isto não é 
de admirar, dado que a Espanha, envolvida nos conflitos europeus abriu, em 
1797, as suas vastas dependências coloniais do continente americano ao 
comércio com os países neutrais8 0 . Para se aquilatar da importância destas 
possessões coloniais, convém referir que, durante o período estudado, alguns 
territórios pertencentes à coroa espanhola (a Luisiana e as Floridas) foram 

7 8 MALONE, Dumas; RAUCH, Basil — Empire for liberty. The genesis and growth of the United 
States of America, vol. 1, To 1865, Nova Iorque, Appleton-Century-Crofts, Inc., 1960, p. 392-
396. 

7 9 GODECHOT, Jacques, ob. cit., p. 141. 

8 0 COLE, Wayne S., ob. cit., p. 179. 
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incorporados no território dos Estados Unidos. A E s p a n h a e as ilhas 
Canárias vão absorver 13,172% das exportações norte-americanas em 
1811/1812 e 24,020% em 1812/1813. No ano económico seguinte têm uma 
queda brusca, de 1,607%, enquanto os domínios recebem produtos no 
montante de 4.263.251 dólares, representando 61,542% de todas as vendas 
dos Estados Unidos ao estrangeiro. 

Gráfico 3.4 - Exportações dos Estados Unidos para a 
Espanha e seus domínios (percentagem em relação ao total) 
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Fonte: Quadro ng. 50 incluído no anexo estatístico. 

A França e as suas colónias são outros bons clientes dos Estados 
Unidos, sem nos podermos esquecer do tratado assinado em 1778 e da ajuda 
prestada por este país, aos norte-americanos, na luta pela independência. 

Até 1 8 0 1 / 1 8 0 2 , exceptuando o ano económico 1 7 9 4 / 9 5 , os 
fornecimentos de produtos, por parte dos norte-americanos, às dependências 
coloniais francesas são superiores aos dos enviados para a França (gráfico 
3.5). Convém lembrar que este país, a partir de 1789, atravessou uma fase 
agitada da sua história, tanto a nível interno como externo. Além do mais, 
em 1793, a França abriu os seus portos coloniais à navegação americana. 
De facto, devido à guerra, tanto esta potência como a Holanda e a Espanha 
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viramse obrigadas a recorrer a navios neutrais , a fim de realizarem 

transacções com as suas colónias81. 

Gráfico 3.5 - Exportações dos Estados Unidos para a 
França e seus domínios (percentagem em relação ao total) 
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Fonte: Quadro ng. 50 incluído no anexo estatístico. 

A partir de 1802, a França compra muito mais mercadorias nos 
Estados Unidos que as suas colónias. O comércio com es tas nunca é 
cortado, ao longo do período estudado, embora em 1808/1809 seja pouco 
significativo. Vindo a ser interrompido com a metrópole em 1798/1799 e 
1808/1809, o que se explica pelo embargo de 18071808. Por seu lado, em 
1799/1800 e em 1809/1810 as exportações americanas são muito pouco 
relevantes, tanto em valores absolutos, como em percentagem. Em Fevereiro 
de 1793, a França permitiu o acesso das embarcações americanas, nos 
mesmos termos que as francesas, aos portos das suas índias Ocidentais e 
Orientais, da ilha de França (actual ilha Maurícia) e da ilha Bourbon 
(presentemente ilha da Reunião). Por outro lado, a subida pronunciada das 
exportações para França em 1794/1795, mais de 7 milhões e meio de 

8 1 HARLOW, Ralph Volney; BLAKE, Nelson M. — The United States from wilderness to world power, 
4S. ed.. Nova Iorque, Holt, Rinehart and Winston, 1964, p. 170; KLOPFER, Helen Louise, ob. cit., 
p. 210. 
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dólares, correspondentes a 16,087% do total, deveuse à grande necessidade 
que este país tinha de bens alimentares, dada a má colheita de 17938 2 . 

As exportações para os Países Baixos são super iores às das 
efectuadas para as colónias desta potência, conforme se pode ver pelo gráfico 
3.6, com excepção de 1798/1799, em que as compras da Holanda se tornam 
diminutas (696.968 dólares, 0,886% do total), quando comparadas com as 
das suas dependências (5.154.535 dólares, correspondentes a 6,553%). 

Gráfico 3.6 - Exportações dos Estados Unidos para os 
Países Baixos e seus domínios (percentagem em relação ao total) 
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  Países Baixos Domínios dos Países Baixos 

Fonte: Quadro n9. 50 incluído no anexo estatístico. 

Em 1810/1811, não há tráfego entre os Países Baixos e os Estados 
Unidos, atingindo nos três anos fiscais seguintes montantes reduzidos. Para 
as colónias holandesas as exportações estão mesmo interrompidas entre 1 
de Outubro de 1810 e 30 de Setembro de 1814. Para tudo isto deve ter 
contribuido o facto da Holanda ter passado por momentos difíceis nos 
últimos anos do século XVIII e inícios do século XIX. 

8 2 KLOPFER. Helen Louise, ob. cit., p. 224. 
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Gráfico 3.7 - Exportações dos Estados Unidos para as Cidades 
Hanseáticas e portos alemães (percentagem em relação ao total) 
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Fonte: Quadro ng. 50 incluído no anexo estatístico. 

As Cidades Hanseát icas e os portos alemães (ver gráfico 3.7) 
aumentam de importância como destino das exportações americanas a 
partir de 1792/1793, mantendo-se num nível relativamente elevado até ao 
virar do século. A par t i r daqui , apesa r dos valores cont inuarem 
significativos, esta região da Europa absorve uma percentagem diminuta dos 
produtos vendidos pelos Estados Unidos ao exterior, es tando o tráfego 
interrompido em 1810/1812 e 1813/1814. Convém recordar que a Alemanha 
se viu envolvida nos conflitos que ensanguentaram o continente europeu 
após 1789 e que as forças francesas só deixaram território alemão em 1813, 
com a derrota de Napoleão na "Batalha das Nações"83. 

3.3.1.1. Exportações americanas para Portugal 

Depois de termos referido a evolução das exportações americanas 
para os seus principais parceiros comerciais, vamos anal isar o caso 
português. 

8 3 GODECHOT, Jacques, ob. cit., p. 246.; GODECHOT, Jacques —Les Révolutions (1770-1799), 3 a . 
ed., Paris, Presses Universitaires de France, 1970, (col. Nouvelle Clio, 36), p. 214-215. 
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Gráfico 3.8 - Exportações dos Estados Unidos para 
Portugal e seus Domínios (percentagem em relação ao total) 
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Fonte: Quadro n5. 51 incluído no anexo estatístico. 

Conforme se pode ver pelo gráfico 3.8 e quadro 5 1 , em anexo, as 
vendas a Portugal metropolitano e arquipélagos dos Açores e Madeira são 
muito mais importantes que as feitas às suas colónias. Têm alguma 
relevância em 1789/1790 após o que acusam um decréscimo até 1795/1796. 
Esta quebra está certamente relacionada com o embargo de 1794. As 
exportações recuperam a partir do ano económico de 1796/1797 até 
atingirem valores significativos em 1808/1809. Nessa altura, as remessas 
são superiores a 7 milhões de dólares e correspondem a 13,790% do total 
exportado pelos Estados Unidos, mantendose os valores altos até 
1812/1813. Neste ano atingem um máximo, superior a dez milhões e meio 
de dólares, correspondendo a uma percentagem de 37,8%. J á atrás se falou 
das razões que explicam o crescimento de vendas a Portugal, por parte dos 
norteamericanos, entre 1807 e 1813. Este aumento tem a ver com as 
invasões napoleónicas e com o facto de, nesta altura, estarem estacionados 
no território metropolitano português exércitos britânicos e franceses. A 
partir de 1813, a importância de Portugal como destino final dos produtos 
estadunidenses decresce, enquanto volta a aumenta r a dos mercados 
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ingleses, franceses e espanhóis . Apesar disto, as vendas a Portugal 
u l t rapassam o milhão de dólares entre 1814 e 1818. É, porém, em 
1821/1822 que atingem o montante e a percentagem mais baixos de toda a 
série, respectivamente 356.718 dólares, correspondentes a 0,494% do total. 

As exportações para os domínios portugueses são muito pequenas, 
tanto em valor como em percentagem, sendo significativas no triénio que vai 
de 1 de Outubro de 1808 a 30 de Setembro de 1810, em que excedem o 
milhão de dólares. Por outro lado, os últimos 5 anos do período analisado, 
1817 a 1822, apresentam também valores elevados, ultrapassando também o 
milhão de dólares, excepto em 1819/1820. Em toda a série estudada, 
excluindo o ano económico de 1789/1790 em que as exportações para Cabo 
Verde não aparecem discriminadas (vide nota do quadro 50, em anexo), o 
ponto mais baixo é atingido em 1793/1794 (909 dólares correspondentes a 
0,003% do total) e o máximo em 1809/1810 (1.848.868 dólares equivalentes 
a 2,770% do total), embora em termos percentuais o cume se verifique no 
ano económico de 1810/1811 com 2,907%. 

O gráfico 3.9 mostra-nos as vendas feitas a Portugal, ilhas atlânticas 
e colónias comparadas com os totais das exportações dos Estados Unidos. 
Os valores apresentados aparecem corrigidos segundo os índices de deflação 
publicado por J o h n McCusker . Assim, todos os mon tan t e s foram 
transformados em dólares de 1822, de forma a permitir uma comparação 
mais rigorosa84. E esta representação vem confirmar as conclusões a que 
anteriormente chegámos. Refira-se também que sempre que não haja 
referência explícita, as somas em dólares indicadas no texto correspondem 
aos valores directamente colhidos nas fontes consultadas e não corrigidos 
segundo o índice de deflação. 

Se repararmos no quadro 51 , em anexo, bem como nos gráficos 3.9 e 
3.10, verificámos que até 1818 o grosso do comércio se fazia com Portugal 
metropolitano. A partir desta data a situação inverte-se, passando as vendas 

McCUSKER, John - An Historical price Index Jor use as a deflator of money values in the 
economy of the United States, Worcester, American Antiquarium Society, 1992. Os valores por 
nós encontrados na documentação compulsada aparecem-nos por ano económico. Cada ano 
económico começava em 1 de Outubro e terminava em 30 de Setembro seguinte. Para efeito dos 
cálculos, aqui apresentados, optámos por considerar os valores de cada ano económico com 
tendo sido todos produzidos entre 1 de Janeiro e 30 de Setembro, dado que os índices de 
deflação nos aparecem por anos civis. 
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ao Brasil a serem muito mais importantes que as feitas ao resto do espaço 
português. A Madeira também ocupava um lugar relevante e os Açores, bem 
como Cabo Verde, em certos anos, também absorveram quant idades 
apreciáveis de produtos norte-americanos. 

Gráfico 3.9 — Exportações totais dos Estados Unidos comparadas 
com as efectuadas para Portugal, Madeira, Açores e Domínios 
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Fonte: Quadro nQ. 51 incluído no anexo estatístico. 

As compras portuguesas decrescem a partir de 1790 e, até 1800, 
situam-se abaixo do milhão de dólares, tendo um mínimo em 1795/1796, 
em que representam apenas 25,484% do total das vendas ao espaço 
económico português. Concomitantemente há um aumento das vendas a 
Cabo Verde, conforme veremos. 

A partir de 1801, ano em que ocorreu a denominada Guerra das 
Laranjas, e até 1806, as exportações americanas para a metrópole mantêm-
se elevadas. 

186 



Gráfico 3.10 - Exportações dos Estados Unidos para Portugal 
Continental (Percentagem em relação ao total exportado 

para a Metrópole, Madeira, Açores e Domínios) 
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Fonte: Quadro nQ. 51 incluído no anexo estatístico. 

Gráfico 3.11 - Exportações dos Estados Unidos para Portugal 
Continental comparadas com o total exportado para a 

Metrópole, Madeira, Açores e Domínios, em dólares de 1822 
Milhares de dólares de 1822 
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Fonte: Quadro ne. 51 incluído no anexo estatístico. 
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Representam sempre mais de 50% de tudo quanto era exportado para 
Portugal e suas dependências. Em 1801, devido a colheitas insuficientes, 
Portugal, Espanha, índias Ocidentais e Grã-Bretanha foram os maiores 
compradores destes produtos aos Estados Unidos85. 

A quebra verificada em 1806/1807 e 1807/1808 explica-se pelas 
invasões francesas, embora, mesmo assim, representassem respectivamente 
58,576% e 63,426% do total. Os anos entre 1808 e 1813 são, conforme 
vimos, no capítulo anterior, o período áureo das exportações americanas 
para Portugal, constituídas na sua maioria por produtos alimentares. Ao 
mesmo tempo verifica-se um incremento de vendas às restantes parcelas do 
império português, a ponto de, entre 1808 e 1810, as percentagens serem 
inferiores às dos anos precedentes. A dependência das forças britânicas, 
estacionadas em Portugal e Espanha, dos cereais americanos era enorme. 
Esta a razão pela qual cresceram rapidamente as exportações destes 
produtos para a Península Ibérica, enquanto as vendas de trigo e farinha ao 
estrangeiro aumentaram devido à interrupção do comércio com o Báltico e o 
Mediterrâneo86. 

Conforme se pode ver pelo gráfico 3.12 entre 1800 e 1815, com 
excepção do triénio 1803-1805 e dos anos 1810 e 1815, Portugal recebeu 
mais farinha do que a Espanha. Refira-se, porém, que na Primavera de 1808, 
dada a escassez de farinha e cereais, os ocupantes franceses compraram em 
Espanha mais de 16.000 barris de farinha. Esperava-se, assim, prover às 
necessidades do país até à colheita seguinte, que devido às boas condições 
atmosféricas prometia ser excelente87 . E, entre 1810 e 1813, chegaram 

NORTH, Douglass C , ob. cit., p. 40. 

Id., ibid.; PITKIN, Timothy, ob. cit., p. 92. 

"Nothing material has occurred in Portugal since that time. Flour and grain is of course daily 
growing more scarce and more dear, but it is hoped that with about sixteen thousand barrels of 
flour which this government have bought in St. Lucar and cadiz, that these will be a sufficiency 
to meet the ensuing harvest. From the fine rains we have had for these six weeks past this 
fortunately for Portugal looks favourable." N.A.R.A., General records of the Department of State, 
Central files, Despatches from United States Consuls In Lisbon 1791-1906, vol. 4(November 9, 
1807 — June 30, 1826). (National Archives microfilm publication, T180, rolo 4). Despacho do 
cônsul americano em Lisboa, William Jarvis, para o Secretário de Estado, James Madison, datado 
de Lisboa, 18 de Abril de 1808. 
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enormes quantidades deste produto e de cereais à Península88 . Aliás, 
segundo Timothy Pitkin, as índias Ocidentais, Espanha e Portugal eram os 
principais mercados para o milho e farinha de milho89 . 

Gráfico 3.12 — Exportação de farinha dos Estados Unidos para Portugal 
e Espanha entre 1800 e 1815  

Barris 
600 000 

500 000 

400 000 

300 000 

200 000 

100 000 

0 
1800 1805 1810 1815 

Portugal E s p a n h a 

Fonte: GALPIN, W. Freeman — The American grain trade to the Spanish Peninsula, 1810-1814. 
«The American Historical Review*, Washington, 2 8 (1), Fev. 1922, p . 2 5 9 0 . 

Na Primavera de 1812, os produtores e os exportadores de cereais 
temiam pelo seu futuro, pois, dadas as más relações entre os Estados 
Unidos e a Grã-Bretanha e a ameaça iminente de guerra, receava-se a 
imposição de um embargo por parte das autoridades estadunidenses. Além 
do mais, informações chegadas a público davam conta de que o embaixador 
francês pressionava o executivo americano para proibir as exportações para 
a Península Ibérica, vindo o embargo a ser aprovado e a guerra contra a Grã-

8 8 GALPIN, W. Freeman — The American grain trade to the Spanish Peninsula 1810-1814. «The 
American Historical Review», Washington, 28 (1), Fev. 1922, p. 25. 

8 9 PITKIN, Timothy — A statistical view of the commerce oj the United States of America: Its 
conectlons with agrlculure and manufactures and an account oj the Public debt, revenues, and 
expenditures oj the United States. With a brlej review oj the trade, agriculture, and 
manufactures oj the colonies, previous to their Independence, Hartford, Charles Hosmer, 1816, 
p. III. (Reimpressão de Augustus M. Kelley Publishers, Nova Iorque, 1967), p. 101. 

9 0 Este autor colheu os dados citados em PITKIN, Timothy — A statistical view oj the commerce oj 
the United States, New Haven, 1835, p. 119-120. 
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Bretanha declarada9 1 . Na sequência desta medida a mar inha inglesa 
estabeleceu um bloqueio efectivo aos portos americanos9 2 . 

Em Abril de 1812, o encarregado de negócios, José Rademaker, 
lamentava que este estado de coisas levasse à interrupção do envio de 
farinha e outros géneros para Portugal e Espanha . O representante 
português chegou mesmo a endereçar uma nota ao Secretário de Estado, 
James Monroe, acerca deste assunto. Nesta comunicação Rademaker pedia 
autorização para que os navios fundeados em portos estadunidenses, e para 
os que aí viessem a aportar, pudessem carregar provisões com destino a 
Portugal, tendo sido detidas várias embarcações portuguesas que haviam ido 
à América com o intuito de carregar cereais. No entanto, o encarregado de 
negócios observava que três dias antes da entrada em vigor do embargo 
tinham saído para as cidades de Lisboa e Porto enormes quantidades de 
cereais, farinhas e outros víveres93. Ao saber-se da declaração de guerra dos 
Estados Unidos à Inglaterra, as autoridades britânicas, a pedido de várias 
casas comerciais, concederam licenças aos barcos americanos carregados de 
provisões com destino a Lisboa ou Cádis. Entretanto, a notícia de que 
Londres havia concedido licenças para um tráfico ilimitado com o sul da 
Europa levou a uma verdadeira invasão dos portos americanos por barcos 
que procuravam transportar cargas para a Península Ibérica, o que teve 
como consequência um aumento dos preços94 . 

9 1 GALPIN. W. Freeman, ob. cit., p. 25-27. 

9 2 NORTH, Douglass C , ob. cit., p. 56. 

9 3 José Rademaker escreve que nos dias imediatamente antes da publicação do embargo tinham 
sido exportados para "Lisboa e Porto 12.010 barris de farinha, 50.212 alqueires de milho e 660 
barris de bolacha". A.N.T.T., Ministério dos Negócios Estrangeiros, Arquivo Central, 
correspondência recebida, correspondência das Legações Portuguesas. Washington, caixa 551 
(1797-1812). Ofício n a . 94 do encarregado de negócios interino, José Rademaker, para o 
Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, conde de Linhares, D. Rodrigo de 
Sousa Coutinho, datado de Filadélfia, 16 de Abril de 1812; Ofício nB. 95 do encarregado de 
negócios interino, José Rademaker, para o Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da 
Guerra, conde de Linhares, D. Rodrigo de Sousa Coutinho, datado de Filadélfia, 16 de Maio de 
1812; Ofício nQ. 98 do encarregado de negócios interino, José Rademaker, para o Secretário de 
Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, 5Q. conde das Galveas, D. João de Almeida de 
Melo e Castro, datado de Filadélfia, 23 de Junho de 1812. N.A.R.A., General Records of the 
Department of State, Central files, Notes from the Portuguese Legation in the United States to the 
Department of State, vol. 1 (October 31, 1796 —April 19, 1824). (National Archives microfilm 
publication, M57, rolo 1). Nota do encarregado de negócios interino José Rademaker, para o 
Secretário de Estado, James Monroe, datado de Filadélfia, 11 de Maio de 1812. 

9 4 GALPIN, W. Freeman, ob. cit., p. 28-29. 
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O cônsul americano em Lisboa, William Lambert, J r . informava, em 
Outubro de 1812, os seus superiores da chegada de 53.481 barris de farinha, 
45.000 bushels95 de milho e 1.600 tierces de arroz. Todas as embarcações 
vinham consignadas a um comerciante português, de nome Sampaio, que se 
dizia o dono das cargas. Apesar deste possuir uma padaria que abastecia o 
exército britânico, o diplomata não aceitava esta explicação96. Até ao final 
do ano estes produtos continuaram a chegar em grandes quantidades ao 
território português, e de tal modo que nos primeiros quinze dias do mês de 
Dezembro entraram em Portugal 130.306 bushels de farinha, 311.199 bushels 
de cereais e 3.646 tierces de arroz9 7 . William Lambert lera nos jornais 
ingleses que o ministério do comércio do Reino Unido t inha outorgado 650 
destas licenças, o que era a prova de que o governo de Londres estava ciente 
da importância dos abastecimentos americanos para o esforço de guerra. 
Nenhuma outra região parecia capaz de abastecer Portugal, nem o Báltico, 
nem o Mediterrâneo98. Aliás, este tráfico seria ilegal dado que uma medida 

9 5 O bushel é uma medida de capacidade para sólidos. Um bushel seria aproximadamente igual a 
2,604 alqueires, dado que 1 alqueire de Lisboa equivalia a 0,384 bushels. Por outro lado, por 
um Acto do Parlamento Britânico e pelo decreto de 17 de Junho de 1824, em que foram alteradas 
as medidas de capacidade para líquidos e sólidos, 1 bushel passou a ser igual a 8 galões novos 
ou seja cerca de 34,904 litros cf. GYRÂO, Antonio Lobo de Barbosa Ferreira Teixeira, ob. cit., p. 
68 e tabela 3, p. 79. Cipriano Ribeiro Freire estimava 1 bushel igual a 2,470 alqueires de 
Lisboa. A.N.T.T., Ministério dos Negócios Estrangeiros, Arquivo Central, correspondência 
recebida, correspondência das Legações Portuguesas. Washington, caixa 550 (1777-1796). 
Documento NQ. LII parte do relatório intitulado "Commercio geral dos Estados Unidos com as 
principaes potencias da Europa e particulamente com Portugal" anexo ao ofício n e . 42 do 
ministro residente, Cipriano Ribeiro Freire, para o Secretário de Estado dos Negócios 
Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa Coutinho, datado de Filadélfia, 27 de Junho de 
1795. 

9 6 "Since the declaration of war 53481 barrels of flour, 45000 bushels of corn, and 1600 tierces 
rice have been received; the vessels bringing these provisions had passports from Mr. Foster. All 
the vessels were consigned to Mr. Sampayo a Portugueze merchant and the cargoes said to be 
owned by him; I believe tho that they are nominally his, — he has a bakehouse here from which 
he supplies the British Army with bread". N.A.R.A., General records of the Department of State, 
Central files. Despatches from United States Consuls In Lisbon 1791-1906, vol. 4 (November 9, 
1807 — June 30, 1826). (National Archives mlcrojllm publication, T180, rolo 4). Despacho do 
cônsul americano em Lisboa, William Lambert, Jr., para o Secretário de Estado, James Monroe, 
datado de Lisboa, 2 de Outubro de 1812. 

9 7 "Supplies continue to arrive here from the United States in great quantities, between the 1st. and 
15th. of the present month 130.306 bushels of flour 311.199 bushels of grain and 3.646 tierces 
of rice have been received." Id., Ibid. Despacho do cônsul americano em Lisboa, William Lambert, 
Jr., para o Secretário de Estado, James Monroe, datado de Lisboa, 20 de Dezembro de 1812. 

98 " B y t n e last English papers it appears that 650 licences have been granted by the Board of 
Trade to protect American vessels bringing provisions to the Peninsula, which is a convencing 
proof that the British government are aware that the war cannot be carried on without supplies 
from the United States, indeed from no other quarter do they receive any supplies of 
consequence; from the Baltic there is little expectation of their receiving any at all, and from the 
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aprovada pelo Congresso, em 6 de Julho de 1812, proibia todo o comércio 
com a Inglaterra e suas dependências, tanto por meio de navios sob pavilhão 
neutral, como através de licenças passadas pelas autoridades inglesas. Os 
países ibéricos, apesar de neutrais, estavam ocupados por tropas britânicas 
que os ajudavam na sua luta contra o invasor napoleónico, o que segundo 
W. F. Galpin os tornava de facto, mas não de direito, dependências do Reino 
Unido. Por outro lado, as embarcações que se dedicavam a este tráfego foram 
alvo de capturas tanto por parte da marinha americana como da britânica. 
Tudo isto fez diminuir o preço da farinha e tornou o comércio com a 
Península menos lucrativo. Em Julho de 1813 o Congresso aprovou uma lei 
proibindo o uso de licenças britânicas por barcos americanos. Esta medida, 
juntamente com uma mudança na política inglesa, não concedendo mais 
licenças para a Península e enviando uma força naval para bloquear a baía 
do Chesapeake, acabou com o lucrativo comércio de cereais para a Península 
Ibérica". 

Quase ao mesmo tempo, porém, os ingleses conseguiram obter 
cereais do Báltico depois do colapso do sistema continental. A partir desta 
altura, o bloqueio só era furado pelos poucos navios que conseguiam 
escapar às fragatas bri tânicas1 0 0 . O que acabámos de referir explica a 
quebra verificada em 1814 tanto nas exportações para Portugal como para a 
Espanha. De facto, após 1813 as forças britânicas deixaram de estar tão 
dependentes dos cereais americanos, além de que a Península, segundo W. 
F. Galpin, estava amplamente abastecida destes produtos, pois só em Cádis 
estariam armazenados mais de 160.000 barris de farinha por vender1 0 1 . 

Depois de 1814 verifica-se de novo um aumento n a s compras 
portuguesas aos Estados Unidos, tendência que vai durar até 1816. Nos 
anos seguintes, o principal destino dos produtos americanos é o Brasil, 
apesar do período de 1 de Outubro de 1817 a 30 de Setembro de 1818 a 

Medi ter ranean very incons iderab le quan t i t i e s . " Id., Ibid. Despacho do c ô n s u l amer i cano em 
Lisboa, William Lambert, J r . , p a r a o Secretário de Es tado, J a m e s Monroe, d a t a d o de Lisboa, 2 de 
Outubro de 1812. 

9 9 GALPIN, W. Freeman, ob. cit., p . 3 4 - 4 2 . 

1 0 0 Id., ibid., 4 3 ; NORTH, Douglass C , ob. cit., p . 56 . 

1 0 1 GALPIN, W. Freeman, ob. cit., p . 4 3 - 4 4 . 
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metrópole a inda ap re sen t a r valores e percentagens relevantes. As 
exportações para Portugal metropolitano diminuem ao longo de 1818/1819, 
embora esta baixa se acentue ainda mais em 1819/1820. Daí o cônsul 
Hutchinson escrever que o comércio com Portugal, durante 1819, tinha sido 
muito pequeno e que as perspectivas para o Inverno eram ainda piores102 . 

Gráfico 3.13 - Exportações dos Estados Unidos para a Madeira 
(Percentagem em relação ao total exportado para a 

Metrópole, Madeira, Açores e Domínios) 

Fonte: Quadro n 9 . 51 Incluído no anexo estat ís t ico. 

O arquipélago madeirense ocupa também um lugar significativo neste 
escambo, dadas as suas relações com a América do Norte. Entre 1790 e 1794 
há um decréscimo das exportações americanas para estas ilhas, verificando-
se de seguida um aumento até à viragem do século, com uma baixa em 
1798/1799. De qualquer modo, segundo João José Abreu de Sousa não 
parece ter havido uma quebra muito acentuada de volume nas relações entre 
a Madeira e a América do Norte entre 1785 e 1802 1 0 3 . Dada a sua 

102 "During the present year we have had but little trade with Portugal and the prospects of the 
coming winter are that there will be still less." N.A.R.A., General records of the Department of 
State, Central files, Despatches from United States Consuls In Lisbon 1791-1906, vol. 4 
(November 9, 1807 — June 30, 1826). (National Archives microfilm publication, T180, rolo 4). 
Despacho do cônsul americano em Lisboa, J. Pemberton Hutchinson, para o Secretário de 
Estado, John Quincy Adams, datado de Filadélfia, 10 de Novembro de 1819. 

103 SOUSA, João José Abreu de, ob. cit., p. 89. 
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importância estratégica, em 1801 desembarcaram t ropas inglesas no 
Funchal, sem que para esse efeito tivesse havido qualquer negociação 
anterior. Aí se mantiveram até aos inícios de 1802, pouco an te s da 
assinatura da Paz de Amiens, entre a França e a GrãBretanha. Em 
1801/1802 assistiuse de facto a um decréscimo das exportações104. 

Gráfico 3.14 - Exportações dos Estados Unidos para a Madeira 
comparadas com o total exportado para a Metrópole 

Madeira, Açores e Domínios, em dólares de 1822 
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Fonte: Quadro n s . 51 incluído no anexo estatístico. 

De 1801 a 1807 as vendas à Madeira têm altos e baixos, apesar de se 
manterem sempre acima dos 300.000 dólares, dado o arquipélago encontrar

se numa das duas rotas marítimas regulares que ligavam os Estados Unidos 
à GrãBretanha. Segundo Albert Silbert, todos os anos um certo número de 
navios fazia duas viagens entre estes dois países, uma em AbrilMaio pela 
rota dos alísios e outra em SetembroOutubro pelo itinerário do norte. 
Outras embarcações no regresso à América voltavam pelas Antilhas, o que 
era, aliás, mais favorável ao arquipélago. Durante os anos de conflito na 

SILBERT, Albert, ob. cit., p. 432; GODECHOT, Jacques — L'Europe et l'Amérique à l'époque 
napoléonienne, p. 103. 
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Europa, Portugal conheceu uma fase de expansão económica que foi mais 
sensível na Madeira, dado que ficou ao abrigo de guerras e invasões com as 
quais acabou por lucrar, pois ficou livre de alguns concorrentes1 0 5 . Não nos 
podemos esquecer que a ilha era um mercado importante para os produtos 
americanos, nomeadamente arroz, biscouto, carne salgada de vaca e de 
porco, cera, farinha de milho e de trigo, madeira, milho, óleo de peixe, peixe, 
presunto, sabão, sebo, toucinho, velas e velas de espermacete1 0 6 . Aliás, 
segundo Diogo Leander Cathcart, cônsul no Funchal, os cereais e a farinha 
eram os artigos mais importantes nas trocas entre o arquipélago madeirense 
e a América do Norte107 . 

Este escambo vai conhecer uma nova quebra em 1807/1808. Nesta 
data a Madeira comprou produtos no valor de apenas 158.382 dólares, mas 
correspondentes a 29,349% do total adquirido por todos os territórios 
portugueses. Isto é explicado pelo embargo americano de 1807-1808 que 
impediu a entrada de farinhas e cereais criando, assim, problemas de 
abastecimento aos madeirenses1 0 8 . Nos finais de 1807, pouco depois da 
entrada de Juno t em Lisboa, a ilha foi novamente ocupada por tropas 
britânicas, que aí estiveram acantonadas até Outubro de 18141 0 9 . Mas o 
triénio compreendido entre 1 de Outubro de 1808 e 30 de Setembro de 1811, 
foi o período em que a Madeira mais produtos comprou aos norte 
americanos. Depois desta data as aquisições diminuem, apresentando um 

1 0 5 SILBERT, Albert, ob. cit., p. 411-427. 

1 0 6 A.N.T.T., Ministério dos Negócios Estrangeiros, Arquivo Central, correspondência recebida, 
correspondência das Legações Portuguesas. Washington, caixa 554 (1830-1833). Ofício n s . 18 
do encarregado de negócios, Jacob Frederico Torlade Pereira de Azambuja, para o Ministro e 
Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, 2fi. visconde de Santarém, Manuel Francisco 
Mesquita de Macedo Leitão e Carvalhosa, datado de Georgetown, 26 de Fevereiro de 1830. 
Neste ofício Torlade de Azambuja expõe pontos de vista aparecidos num artigo sobre o comércio 
entre os Estados Unidos e a ilha da Madeira publicado no periódico de Washington, DC, The 
Banner of the Constitution, de 3 de Fevereiro de 1830. 

1 0 ' N.A.R.A., General records of the Department of State, Central files, Despatches from United 
States Consuls in Funchal, 1793-1806, vol. 1 (March 21, 1793 —July 16, 1831). (National 
Archives microfilm, publication, T205, rolo 1). Memória do cônsul dos Estados Unidos no 
Funchal, Diogo Leander Cathcart, dirigida ao Príncipe Regente D. João, datada do Funchal, 6 
de Novembro 1811. 

1 0 ° Id., Ibid. Memória do cônsul dos Estados Unidos no Funchal, Diogo Leander Cathcart, dirigida 
ao Príncipe Regente D. João, datada do Funchal, 6 de Novembro 1811. 

1 0 9 SILBERT, Albert, ob. cit., p. 432. 
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mínimo em 1813/1814. Estamos em crer que isto se deve à guerra entre os 
Estados Unidos e a Inglaterra. 

As exportações sobem em 1814/1815, em que representam 27,205% 
das compras do espaço luso, para voltarem a descer no ano seguinte. De 
1816 a 1818 parece ter havido uma recuperação, mas, a partir deste último 
ano, e até 1822, as vendas à ilha da Madeira sofrem um decréscimo, 
enquanto que em percentagem não ultrapassam os 17,5%. Esta diminuição 
parece ficar a dever-se ao aumento dos direitos sobre os vinhos da Madeira, 
nos Estados Unidos, o que levou a uma redução das importações deste 
produto. A ilha passa, consequentemente, a ter menos disponibilidades 
financeiras para a aquisição de mercadorias110 . 

O consul americano no Funchal, John Howard March, escrevia, em 
1821, que o comércio entre o arquipélago e os portos estadunidenses era 
vantajoso para os norte-americanos. Estes exportavam mercadorias cujo 
valor de cerca de 400.000 dólares anuais, superior ao dobro das importações, 
constituídas, sobretudo, por vinho1 1 1 . Por outro lado, dois anos depois, o 
mesmo diplomata comentava que alguns antes as trocas comerciais t inham 
sido prósperas e lucrativas, mas entretanto haviam decaído. Como forma de 
remediar esta situação, March aconselhava o executivo de Washington a 
diminuir os impostos sobre o vinho da Madeira e a aumentar os direitos 

A.N.T.T., Ministério dos Negócios Estrangeiros, Arquivo Central, correspondência recebida, 
correspondência das Legações Portuguesas. Washington, caixa 554 (1830-1833. Ofício nQ. 18 
do encarregado de negócios, Jacob Frederico Torlade Pereira de Azambuja, para o Ministro e 
Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, 2 a . visconde de Santarém, Manuel Francisco 
Mesquita de Macedo Leitão e Carvalhosa, datado de Georgetown, 26 de Fevereiro de 1830. 
Neste ofício Torlade de Azambuja expõe pontos de vista aparecidos num artigo sobre o comércio 
entre os Estados Unidos e a ilha da Madeira publicado no periódico de Washington, DC, The 
Banner of the Constitution, de 3 de Fevereiro de 1830. 

"The trade between Madeira and the United States is advantageous to the latter: Madeira takes 
from the United States indian corn, flour and rice to the amount of about four hundred 
thousand dollars per annum; whilst the United States do not import from Madeira over one 
thousand pipes of wine in the same period, which may be valued at less than half of the 
amount. On our corn, flour and rice there is no duty in this island; and the trade is carried on 
wholly by American vessels. Such being the cause, I beg most respectfully to submit to your 
consideration whether it would not be advisable to reduce the duty on Madeira wine in the 
United States". N.A.R.A., General records of the Department of State, Central files. Despatches 

from United States Consuls in Funchal, 1793-1806, vol. 1 (March 21, 1793 — July 16, 1831). 
(Nattonal Archives microfilm publication, T205, rolo 1). Despacho do cônsul dos Estados Unidos 
no Funchal, John Howard March, para o Secretário de Estado, John Quincy Adams, datado do 
Funchal, 25 de Março de 1821. A estimativa do valor das exportações americanas para a 
Madeira, apresentada pelo cônsul, parece-nos um pouco exagerada, pois as vendas dos 
Estados Unidos ao arquipélago madeirense encontravam-se abaixo dos 400.000 dólares desde 
1818. 
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sobre os vinhos brancos dos outros países1 1 2 . De qualquer modo, em 1830, 
o cônsul americano em Lisboa escrevia que o comércio com a Madeira era 
muito vantajoso para os Estados Unidos, dado a ilha comprar aí quase 
todos os produtos alimentares necessários113 . 

Gráfico 3.15 - Exportações dos Estados Unidos para os Açores 
(Percentagem em relação ao total exportado para a 

Metrópole, Madeira, Açores e Domínios) 
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Fonte: Quadro n9. 51 incluído no anexo estatístico. 

O arquipélago açoriano tem muito menos importância que o 
madeirense como destino das mercadorias americanas. Entre 1790 e 1794 as 
compras dos Açores ainda atingem um valor significativo. Até 1796 a s u a 
percentagem, no âmbito das relações comerciais dos Estados Unidos com 
Portugal e suas dependências, não é de modo nenhum desprezível. A partir 
desta data, as exportações estadunidenses para estas i lhas diminuem, 

112 .ryou ^ j p e r c e i V e that the commerce between this island and the United States which was 
some years ago very important and advantageous to our country, has been greatly contracted, 
and unless our government should speedily reduce the duty on Madeira wine, and increase it 
on the importation of the white wines of other countries, I regret to inform you that it will very 
soon be entirely destroyed". Id., Ibid. Despacho do cônsul dos Estados Unidos no Funchal, 
John Howard March, para o Secretário de Estado, John Quincy Adams, datado do Funchal, 21 
de Fevereiro de 1823. 

1 1 3 "The trade with Madeira is much in favor of the United States they take our bread stuffs almost 
to the exclusion of all the nations." Id. Despatches from United States Consuls in Lisbon, 1790-
1906, vol. 5 (January 3, 1827 — December 27, 1834). (National Archives microfilm 
publication., T180 rolo 5). Despacho do cônsul americano, J. Pemberton Hutchinson, para o 
Secretário de Estado, Martin van Buren, datado de Washington, DC, 8 de Abril de 1830. 
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apresentando montantes e percentagens relativamente pequenos. Isto 
mesmo constata em 1803 o vicecônsul americano no Faial1 1 4 . 

Gráfico 3.16  Exportações dos Estados Unidos para os Açores 
comparadas com o total exportado para a Metrópole 

Madeira, Açores e Domínios, em dólares de 1822  
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Fonte: Quadro nQ. 51 incluído no anexo estat ís t ico. 

J á o biénio económico de 1808/1810 apresenta os valores mais altos, pois 
em consequência do embargo de 18071809 o porto da Horta tornouse um 
dos entrepostos estrangeiros para os produtos americanos. Desta ilha as 
mercadorias eram enviadas para Inglaterra115, razão por que em 1808/1809 
os produtos chegados ao arquipélago tiveram um valor superior ao dos 
desembarcados na Madeira ou no continente, representando 36,293% de 
tudo quanto os norteamericanos venderam a Portugal e suas dependências. 
Há um decréscimo em 1810/1811 , havendo recuperação nos dois anos 
fiscais subsequentes. 

1 1 4 Id. Despatches from United States consuls In Fay al, 1795—1897, vol. 1 (March 4, 1795 — 
November 28, 1832). (National Archives microfilm publication, T203, rolo 1). Despacho do vice
consul americano no Faial, John Street, para o Secretário de Estado, James Madison, datado do 
Faial, 16 de Novembro de 1803. 

1 1 5 VERMETTE, Mary Theresa Sylvia, ob. cit., p. 1306. 
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Gráfico 3.17 - Exportações dos Estados Unidos para Cabo Verde 
(Percentagem em relação ao total exportado para a 

Metrópole, Madeira, Açores e Domínios) 

Fonte: Quadro rr2. 51 incluído no anexo estatístico. 

Gráfico 3.18 - Exportações dos Estados Unidos para Cabo Verde 
comparadas com o total exportado para a Metrópole 

Madeira, Açores e Domínios, em dólares de 1822 
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Fonte: Quadro n9. 51 incluído no anexo estatístico. 

199 



Com o advento da Paz na Europa as compras d iminuem e, 
consequentemente, as percentagens em relação ao total. De tal modo que, 
em 1818, o cônsul John B. Dabney se queixava da reduzida importância do 
comércio directo com os Estados Unidos. Apenas um número insignificante 
de pequenos brigues e escunas aportavam ao arquipélago116. 

O arquipélago cabo-verdiano adquire produtos americanos num valor 
superior a 200.000 dólares na dobragem do século e apenas excede os 
100.000 dólares quatro vezes durante o período es tudado (1795/1796, 
1803/1804, 1809/1810 e 1816/1817). O peso des tas i lhas em termos 
percentuais só é relevante de 1795 a 1797 e de 1798 a 1800. Em 1795/1796 e 
m 1799/1800 isto deve-se a um decréscimo das compras por parte da 
metrópole. Por seu lado, em 1796/1797 e 1798/1799, há u m a diminuição 
das aquis ições feitas pelos açoreanos . No e n t a n t o , o min i s t ro 
plenipotenciário junto da corte do Rio de Janeiro, Thomas Sumter, Jr. , em 
despacho de 27 de Maio de 1813, a propósito da nomeação de um cônsul 
para Cabo Verde, dava relevo ao comércio entre os Estados Unidos e o 
arquipélago, apesar de nesta altura este não ser muito significativo, como 
ele próprio confessa117. 

As compras de produtos americanos feitas pelos estabelecimentos 
portugueses da costa africana são escassas e irregulares, apenas em 
1808/1809 ultrapassam os 100.000 dólares. 

O Brasil, até 1808, apenas compra produtos directamente aos norte -
americanos de uma maneira episódica. Isto, como é óbvio, tem a ver com o 
exclusivo colonial, que não permitia aos colonos brasileiros aquisições 
directas na América do Norte. Cipriano Ribeiro Freire refere essa proibição e 
justifica-a com as seguintes palavras: "as ponderosas razoens politicas, o 
direito reconhecido de quazi todas as potencias, e a prática das naçoens tem 

1 1 6 N.A.R.A., General records of the Department of State, Central files, Despatches from United 
States consuls in Fayal, 1795—1897, vol. 1 (March 4, 1795 — November 28, 1832). (National 
Archives microJUm publication, T203, rolo 1). Despacho do vice-consul americano no Faial, 
John Street, para o Secretário de Estado, John Quincy Adams, datado do Faial, 10 de Novembro 
de 1818. 

1 1 7 Id. Despatches from Untied States Ministers to Brazil 1790-1906, vol. 1A (May 27, 1813 — 
Feb. 23, 1817). (National Archives microfilm publication, M121, rolo 3). Despacho do ministro 
plenipotenciário, Thomas Sumter, Jr., para o Secretário de Estado, James Monroe, datado do 
Rio de Janeiro, 27 de Maio de 1813. 
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Gráfico 3.19 - Exportações dos Estados Unidos para o Brasil 
(Percentagem em relação ao total exportado para a 

Metrópole, Madeira, Açores e Domínios)  
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Fonte: Quadro ng. 51 incluído no anexo estatístico. 

Gráfico 3.20 - Exportações dos Estados Unidos para o Brasil comparadas 
com o total exportado para a Metrópole 
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Fonte: Quadro ne . 51 incluído no anexo estatístico. 
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estabelecido sobre baze firme este systema, e feito délie h u m a das leys do 
direito público". 

Assim, todas as mercadorias provenientes ou destinadas ao Brasil 
tinham obrigatoriamente de passar pelos portos da metrópole ou por outros, 
para esse fim designados118. O tráfico directo entre esta colónia e os países 
estrangeiros só se torna possível em 1808, após a aber tura dos portos 
brasileiros ao comércio com o exterior. E a carta régia de 28 de Janeiro de 
1808 estabeleceu uma tarifa geral de 24% para as mercadorias estrangeiras, 
ao mesmo tempo que regulamentava a sua entrada1 1 9 . 

Logo em Fevereiro de 1808, José Rademaker queria saber quais os 
produtos autorizados a en t ra r no Brasil e se podia incent ivar os 
comerciantes americanos a negociar com esta colónia. O diplomata confiava 
que vários negociantes se mostrariam interessados, logo que o embargo fosse 
levantado. De facto, as previsões do encarregado de negócios revelaram-se 
acertadas. Em Maio desse ano, ainda com as restrições decretadas pelo 
executivo americano em vigor, vários mercadores procuravam informar-se 
jun to do representante por tuguês sobre quais os bens que ser iam 
autorizados a entrar em território brasileiro e quais as restrições a que 
estariam sujeitos120. 

1 1 B A.N.T.T., Ministério dos Negócios Estrangeiros, Arquivo Central, correspondência recebida, 
correspondência das Legações Portuguesas. Washington, caixa 550 (1777-1796). Documento 
N°. XXXII intitulado "Commercio geral dos Estados Unidos com as principaes potencias da 
Europa e particulamente com Portugal" anexo ao ofício nB. 42 do ministro residente, Cipriano 
Ribeiro Freire, para o Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto 
de Sousa Coutinho, datado de Filadélfia, 27 de Junho de 1795. 

1 1 9 PEDREIRA, Jorge Miguel Viana, ob. cit., p. 318-319. 

120 "D'aqui s e pode supprir o Brasil com os géneros mencionados na lista inclusa, e como he 
provável logo que este governo levantar o embargo os negociantes procurem saber de mim se 
seráo là admittidos, e com que géneros; rogo a VB. Excia. me determine se os devo animar com a 
certeza de que S.A.R. os permittirá a negociarem para o Brazil como de antes para Portugal, ou 
de qual modo S.A.R. for servido ordenar." "Lista de vários géneros dos Estados Unidos da 
America; farinha, bolhaxa, carne salgada, carne de porco dita, manteiga, queijos, vellas de 
espermacete, vellas de cebo, sabão, semente de linho, pólvora, maçame, alcatrão, pez, resina, 
termentina, papel." A.N.T.T., Ministério dos Negócios Estrangeiros, Arquivo Central, 
correspondência recebida, correspondência das Legações Portuguesas. Washington, caixa 551 
(1797-1812). Ofício nQ. 46 do encarregado de negócios interino, José Rademaker, para António 
Araújo e Azevedo, datados de Filadélfia, 24 de Fevereiro de 1808; "A inhibição de se 
exportarem géneros ou mercadorias d'estes Estados Unidos para quaesquer portos estrangeiros, 
ainda existe; mas vários negociantes dezejando (logo que se permittir a exportação) serem os 
primeiros a negociarem d'aqui para o Brazil, tem procurado saber de mim que géneros serão lá 
permittidos e com que restriçõens? A que só respondi que logo eu recebese as ordens de Va. 
Exa. faria publico o modo por que Sua Alteza Real fosse servido permittir e commerciár-se 
d'aqui para o Brasil. Estimarei que Va. Ex8. me determine o que Sua Alteza Real a este respeito 
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Conforme se pode observar nos gráficos 3.19 e 3.20, as exportações 
para o Brasil cresceram a bom ritmo nos 3 primeiros anos, apresentando 
montantes e percentagens com alguma importância, para logo diminuírem a 
partir de 1811. Este decréscimo deve-se às estipulações descriminatórias do 
Tratado de 1810, embora em 1809/1810 e 1810/1811 as vendas à América 
portuguesa ainda u l t rapassassem o 1.600.000 dólares, ou seja 100% 
superiores às de 1808/1809. A guerra anglo-americana de 1812-1814 quase 
inviabilizou o comércio estadunidense. Daí que as trocas entre os Estados 
Unidos e o Brasil só volte a aumenta r , t an to em valor como em 
percentagem, depois de 18141 2 1 . 

De 1818 em diante, o território brasileiro torna-se o principal destino 
das exportações americanas para o espaço português. Em Setembro de 1820 
o encarregado de negócios ad ínterim, John James Appleton, informava que 
durante o ano precedente o comércio entre os Estados Unidos e o Brasil 
t inha estado estacionário. Congratulava-se, porém, com o facto de, 
contrariamente a épocas anteriores, não terem existido problemas graves122 . 
Refira-se, ainda, que nos finais de 1822 o próprio rei, D. João VI, comentava 
com o então ministro plenipotenciário americano, Henry Dearborn, Sr., a 
desproporção existente entre o comércio estadunidense com Lisboa e com o 
Rio de Janeiro1 2 3 . 

Os quadros 52, 53 e 54 mostram-nos quais os produtos exportados 
pela nação americana para Portugal, ilhas atlânticas e colónias. Assim, 
possuimos a es t rutura deste tráfico em 1795/97 e 25 anos depois, em 
1820/22. Uma vez que não tinhamos dados para todos os anos do período 

for servido ordenar". Id., ibid. Ofício n s . 48 do encarregado de negócios interino, José 
Rademaker, para António Araújo e Azevedo, datado de Filadélfia, 2 de Maio de 1808. 

1 2 1 AGAN, Joseph — The Diplomatic relations oj the United States and Brazil, vol. 1, The 
Portuguese Court at Rio de Janeiro, Paris, Jouve et Cie, Editeurs, 1926, p. 24-25. 

1 2 2 N.A.R.A., General records of the Department of State, Central files, Despatches from United 
States Ministers to Brazil, 1809—1906, vol. 3 (April 20, 1819 — July 12, 1821). (National 
Archives microfilm publication, M121, rolo 5). Despacho enviado pelo encarregado de negócios 
interino, John James Appleton, ao Secretário de Estado, John Quincy Adams, datado do Rio de 
Janeiro, 16 de Setembro de 1820. 

1 2 3 Id. Despatches from United States Ministers to Portugal, 1790-1906, vol. 6 (August 28 1822 — 
May 12, 1826).( National Archives microfilm publication M43, rolo 5). Despacho ne . 4 do 
ministro plenipotenciário, Henry Dearborn, Sr., para o Secretário de Estado, John Quincy 
Adams, datado de Lisboa, 13 de Dezembro de 1822. 
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considerado, optámos por fazer uma amostragem. Escolhemos dentre os 
dados disponíveis aqueles que nos pareceram mais representativos. 

No biénio 1795/97, conforme já tivemos oportunidade de referir, nem 
o Brasil nem os estabelecimentos portugueses da costa africana receberam 
bens directamente da América do Norte. A Portugal e aos três arquipélagos 
atlânticos chegaram 4,519% das aduelas vendidas ao estrangeiro. A 
metrópole absorveu mais de metade dessa quantidade, a Madeira cerca de 
1/4 e os Açores à volta de uns 10%. O algodão tem um peso ínfimo no total 
das exportações americanas, respectivamente 0,290% e 0,822%. Os Estados 
Unidos enviaram para os portos da metrópole e ilhas atlânticas 91,357% dos 
cardados de lã e algodão exportados. É de notar que em 1795/96 apenas 
foram compradas 16 dúzias por Cabo Verde ou seja 18,824% do total e em 
1796/97 a Madeira adquiriu 1.728 dúzias (94,737%) das 1.824 vendidas ao 
exterior. O principal destino do algodão americano era a Grã-Bretanha, pelo 
que durante o embargo de 1807-1809 a maior parte do que aí desembarcou 
foi t r anspor tado via Floridas, Açores, Madeira, Espanha , Portugal 
continental e Suécia 1 2 4 . As compras de cera representaram 10,304%, 
havendo a maior parte tido como destino Portugal metropolitano e o 
arquipélago madeirense. Os produtos para navios eram também alvo de um 
importante escambo entre os dois países, de tal modo que, em 1795/96, os 
Estados Unidos exportaram 5,617% destas mercadorias para a Madeira e em 
1796/97, 13,415% para este arquipélago e para a metrópole. Em 1796/97 
Portugal e os arquipélagos atlânticos compraram mais de 5% e todo o óleo 
de baleia e de peixe exportado. 

Por outro lado, cerca de 4,35% do chá reexportado foi absorvido, pela 
Madeira, Açores e Cabo Verde, embora ao território metropolitano tivessem 
chegado 800 libras-peso de chá Hissom em 1796/97. Além disso os Açores 
compraram em 1796 /97 2.110 l ibras-peso de chá Souchong, o que 
correspondeu a 22,622% do total. Em 1795/96 mais de 15% do linho 
vendido pelos norte-americanos (2.494 libras-peso) deram entrada em portos 
açorianos. No biénio em estudo Portugal continental, a Madeira e Cabo 
Verde compraram 6 ,281% do milho exportado, embora a par te do 

124 PITKIN, Timothy, ob. cit., p. 113. 
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arquipélago cabo-verdiano seja insignificante, uma vez que aí chegaram 
apenas 68 bushels. O destino principal foi a Madeira que recebeu em 
1795/96, 46.743 bushels e em 1796/97, 56.658 bushels, enquan to o 
continente se ficou pelos 18.020 bushels e 2.775 bushels respectivamente. 
Em relação ao trigo, os Estados Unidos exportaram 5,284,% para a Madeira 
enquanto que em 1796/97 enviaram quase 16% deste cereal para esta ilha e 
para o continente. O ministro residente português, Cipriano Ribeiro Freire, 
informava o ministro Luís Pinto de Sousa Coutinho que os norte-
americanos t inham exportado grandes quantidades de cereais e farinhas. 
Receando, porém, uma má colheita a Câmara dos Representantes estava a 
considerar seriamente, proibir a saída destes bens alimentares, durante um 
espaço de tempo limitado125 . 

Outros produtos alimentares tais como arroz, aves de capoeira, 
batatas, carne, farinhas, feijões, frutas, peixe, presuntos, queijo, manteiga, 
se bem que importantes para o abastecimento das populações, ocupam 
nesta altura um lugar secundário no âmbito das exportações americanas 
para o espaço português, conforme também se pode ver pelo quadro 52. Isto 
apesar das diligências dos diplomatas estadunidenses, nomeadamente no 
que dizia respeito à farinha e aos cereais 1 2 6 . É importante, porém, 
mencionar que não existiam quaiquer restrições à entrada de farinhas e 
arroz na Madeira, Açores e Cabo Verde127. 

1 2 5 A.N.T.T., Ministério dos Negócios Estrangeiros, Arquivo Central, correspondência recebida, 
correspondência das Legações Portuguesas. Washington, caixa 550 (1777-1796). Ofício n a . 77 
do ministro residente, Cipriano Ribeiro Freire para o Secretário de Estado dos Negócios 
Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa Coutinho, datado de Filadélfia, 11 de Abril de 
1796. 

1 2 6 N.A.R.A., General records of the Department of State, Central files. Despatches from United 
States Ministers to Portugal, 1790-1906, vol. 3 (November 19, 1790 — September 17, 1793. 
(National Archives microfilm publication., M43, rolo 2). Memória do ministro residente, David 
Humphreys, para o Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de 
Sousa Coutinho, datada de Lisboa (Buenos Aires ), 27 de Dezembro de 1792 (Vide Anexo II, 
doe. nB 8); Cópia da nota do ministro residente, David Humphreys, para o Secretário de Estado 
dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa Coutinho, datado de Lisboa, 4 de 
Março de 1793. 

1 2 7 A.N.T.T., Ministério dos Negócios Estrangeiros, Arquivo Central, correspondência recebida, 
correspondência das Legações Portuguesas. Washington, caixa 550 (1777-1796). Documento 
NQ. XXXII intitulado "Commercio geral dos Estados Unidos com as principaes potencias da 
Europa e particulamente com Portugal" anexo ao ofício nQ. 42 do ministro residente, Cipriano 
Ribeiro Freire, para o Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto 
de Sousa Coutinho, datado de Filadélfia de 27 de Junho de 1795. 
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Refïra-se, ainda, que Portugal, grande produtor e exportador de 
vinho, recebeu pequenas quantidades deste produto da América do Norte. O 
mais curioso, porém, reside no facto de em 1795/96 terem dado entrada nos 
portos açorianos e cabo-verdianos, respectivamente 100 e 40 galões1 2 8 de 
vinho da Madeira registados como sendo exportações dos Estados Unidos. 
Em 1796/97 chegaram 1.300 galões aos portos metropolitanos provenientes 
de território estadunidense. Deve, porém, tratar-se do denominado vinho de 
roda. De facto, no século XVIII descobriu-se que o vinho da Madeira que 
atravessara os trópicos duas vezes, a bordo dos navios empregues na carreira 
das índias, adquiria qualidades de aroma e paladar especiais, tornando-o 
muito apreciado pelos consumidores ingleses. A partir daqui, tornou-se 
hábito carregar os navios que t ranspunham os trópicos com pipas de vinho, 
apenas com o intuito de fazer a viagem de ida e volta, a fim de o 
melhorar129. Embora as rotas que ligavam directamente a América do Norte 
a Portugal e aos Açores não atravessassem zonas equatoriais, devia tratar-se 
de vinho que de algum modo por aí tinha passado, em função das diversas 
etapas dos circuitos marítimos. 

Em 1820/22 passadas as guerras napoleónicas e sanado o conflito 
que opôs os Estados Unidos à Grã-Bretanha, a importância de Portugal e do 
seu império, como ponto de destino para as mercadorias americanas, não é 
muito relevante. A única diferença em relação a 1795/97 é o maior peso do 
Brasil como cliente dos produtos exportados pela América do Norte. De 
facto, nes ta al tura, a opinião pública americana não parecia muito 
convencida da utilidade do comércio com Portugal. O tráfego marítimo era 

Cf. GYRAO, Antonio Lobo de Barbosa Ferreira Teixeira, ob. cit., tabela 4, p . 83, 1 almude de 
Lisboa era igual 4,370 galões, ou seja, 1 galão equivaleria a cerca de 0,229 do almude. O 
decreto de 17 de Junho de 1824, já mencionado, também alterou o valor do galão inglês, que, 
depois desta data, passa a ser equivalente a 4,363 litros. Segundo Cipriano Ribeiro Freire 1 
galão era igual a 2,45 canadas de Lisboa. A.N.T.T., Ministério dos Negócios Estrangeiros, 
Arquivo Central, correspondência recebida, correspondência das Legações Portuguesas. 
Washington, caixa 550 (1777-1796). Documento NQ. LII parte do relatório intitulado 
"Commercio geral dos Estados Unidos com as principaes potencias da Europa e particulamente 
com Portugal" anexo ao ofício n e . 42 do ministro residente, Cipriano Ribeiro Freire, para o 
Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa Coutinho, 
datado de Filadélfia, 27 de Junho de 1795. 

VIEIRA, Alberto — Breviário da vinha e do vinho da Madeira, Ponta Delgada, Eurosigno 
Publicações, Lda., 1990, p. 69; RIBEIRO, Jorge Martins — Alguns aspectos do comércio da 
Madeira com a América do Norte na segunda metade do século XVM, in «Actas. III Colóquio 
Internacional de História da Madeira», Funchal, Secretaria Regional do Turismo e 
Cultura/Centro de Estudos de História do Atlântico, 1993, p. 400. 
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muito diminuto, sendo mais fácil encont rar navios pa ra o Brasil, 
especialmente Pernambuco, do que para Lisboa. O mercado português não 
permitia a realização de bons negócios aos comerciantes estadunidenses1 3 0 . 
As trocas entre o Brasil e os Estados Unidos estavam reguladas pelo decreto 
de 25 de Abril de 1818 publicado pelo governo do Rio de Janeiro 1 3 1 . Apesar 
de a lgumas modificações os padrões gerais do comércio externo 
estadunidense continuaram semelhantes aos dos anteriores à Paz Geral. A 
maior parte das exportações consistia em produtos agrícolas e os bens 
manufacturados constituíam a maioria das importações132 . 

O fim da guerra de 1812 trouxe depressão e prosperidade aos Estados 
Unidos com os ingleses a inundarem-lhe o mercado com os seus produtos, 
criando dificuldades à nascente indústria americana, e nem a tarifa de 1816 
foi capaz de inverter esta situação. O comércio da Nova Inglaterra continuou 
próspero, embora a produção manufactureira des ta região se t enha 
ressentido muito. Em 1819, porém, o preço do algodão baixou bastante, 
provocando uma depressão em todo o país1 3 3 . Assim, no primeiro e segundo 
trimestres de 1821, o comércio americano experimentou a maior quebra 
desde a ass inatura da Paz geral na Europa. O aumento da procura de 
algodão, aliada à expansão agrícola e ao recuo das populações índias, que 
teve como consequência o alargamento das plantações de algodão para 
oeste, trouxe de novo prosperidade aos Estados Unidos. 

A Comissão de Comércio e Manufacturas no relatório de 15 de Março 
de 1822 referia que as revoluções, então em curso na Espanha e em 
Portugal, tendo os mesmos objectivos da Revolução Francesa, iriam fazer 

130 "D e v o informar a V. Ex9. que presentemente aqui a opinião pública sobre a utilidade do seu 
commercio com Portugal, he, em geral pouco favorável; e eu tenho tido occazião particular de 
conhecer isto mesmo pela dificuldade que encontro em achar navio para Lisboa, respondendo-
me todos que os interesses no estado presente do commercio os não convida para lá dirigirem 
suas especulações: observo com tudo que são mais frequentes as occazioens de navios para o 
Bazil, e mais Pernambuco." A.N.T.T., Ministério dos Negócios Estrangeiros, Arquivo Central, 
correspondência recebida, correspondência das Legações Portuguesas. Washington, caixa 552 
(1813-1823). Ofício nQ. 10 do encarregado de negócios interino, José Amado Grehon, para o 
Ministro e Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, Silvestre Pinheiro Ferreira, datado 
de Filadélfia, 30 de Abril de 1822. 

1 3 1 ESTADOS UNIDOS, Congresso, ob. cit., vol. VIII, p. 334, 

1 3 2 COLE, Wayne S., ob. cit., p. 117. 

1 3 3 BURNER, David; MARCUS, Robert; ROSENBERG, Emily S., ob. cit., p.201-202. 
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reviver o espírito empreendedor dos dois países. O mesmo documento 
acrescentava, ainda, que poucas nações possuiam um clima e solo melhores, 
além de que mais nenhuma t inha maiores possibilidades de vir a ter um 
comércio desenvolvido. Por outro lado, a referida Comissão apesar de não ter 
informações fiáveis acerca das relações comerciais luso-americanas estava 
certa que novas leis t inham sido entretanto promulgadas por Portugal. As 
autoridades americanas todavia, estavam, persuadidas que a política do 
governo português em relação ao comércio seria liberal134. 

As aduelas enviadas para o espaço português no biénio 1820/1822, se 
bem que em pequena quantidade, acabavam por representar 7,522% do 
total. Nesta altura, 15,165% de toda a aguarrás saída dos Estados Unidos 
teve como destino Portugal ou territórios sob sua dependência. Dado que em 
1820/1821 o continente e a ilha da Madeira compraram volumes muito 
pequenos deste produto, verificámos que, nesse ano económico, o cliente 
mais importante foi o Brasil. Este território e os arquipélagos atlânticos 
também eram clientes significativos de produtos ta is como bebidas 
alcoólicas de produção norte-americana (em 1820/22 importaram 13,902% 
das bebidas alcoólicas produzidas a partir de cereais e 4,215% das fabricadas 
a partir de melaços) biscoito, cabos e cordame, coches e outras viaturas, 
mobília, óleo de linhaça, peixe seco ou defumado, pólvora, rapé, sabão e 
velas de sebo, sendo o Brasil o seu principal comprador, conforme se pode 
ver pelo quadro 53, em anexo. Destes artigos apenas entraram nos portos 
metropolitanos quantidades insignificantes de biscoito (200 barris) e de 
mobília (53 dólares), em 1 8 2 0 / 2 1 . A maior parte da cera, madeira 
trabalhada, pregos e velas de espermacete exportados para o Reino Unido de 
Portugal, Brasil e Algarves tiveram como destino os portos brasileiros, 
embora as outras parcelas territoriais lusas também atingissem alguma 
importância como clientes destas mercadorias. 

Id., (bid.,p. 202; "A new spirit of industry and enterprise has arisen, and France begins to feel 
its genial influence. The revolutions now existing and progressing in Spain and Portugal, 
having the same objects in view, will, in all human probability, revive the energies of those 
countries. Few possess better climates and a finer soil, and none greater advantages for 
extensive commerce." "5th. With Portugal your committee have no information on which they 
can rely relating to our commercial intercourse. New regulations have, they believe, been made 
respecting importations, and some articles of merchandise formerly admitted are now 
prohibited. The policy of that Government, they persuade themselves, in relation to commerce, 
will be liberal" ESTADOS UNIDOS, Congresso, ob. cit., vol. VIII, p. 636-637; 645. 
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Será também de notar que certos produtos americanos, tais como 
açúcar amarelo (1,619%), ba ta tas (0,659%), botas (10,389%), cerveja 
engarrafada (2,021%), chocolate (4,518%), cobre, la tão e ar t igos 
manufacturados nes tes meta is (2,272%), couros (0,673%), óleo de 
espermacete (7,884%) e peles (0,050%), foram exportados apenas para o 
Brasil dado que mais nenhum território português recebeu estes bens 1 3 5 . 

Os produtos alimentares continuaram a ocupar um lugar de relevo 
no tráfico entre os dois países . Assim, Portugal, i lhas e res tantes 
dependências adquiriram 6,559% da carne de vaca, embora apenas 3,959% 
da de porco. E, mais uma vez, o destino principal foi o Brasil, embora o 
continente português também ocupasse um lugar relevante. O mesmo se 
passa com a farinha de trigo, que correspondeu a 16,552% do total vendido 
pelos Estados Unidos. Aqui, o peso do território brasileiro é enorme, 
absorvendo cerca de 78,914% da farinha vendida pa ra todo o espaço 
português. A Madeira comprou 15,375% e a metrópole quedou-se por uns 
modestos 5,251%, enquanto os Açores com 0,152% e Cabo Verde com 
0,308% apresentam resultados insignificantes. Refira-se, ainda, o facto do 
preço da farinha que t inha sido elevado entre 1816 e 1818, ter descido em 
1820 e parte de 1821, devido a uma falta de procura por parte dos países 
europeus. Por outro lado, as exportações deste produto para as regiões das 
índias Ocidentais, abertas ao tráfego americano foram substanciais1 3 6 . Em 
relação ao milho, o principal cliente, dentro do espaço lusi tano, foi o 
arquipélago açoriano que recebeu 97,412% do total, correspondendo o 
adquirido por Portugal, i lhas e Brasil a 10,395% das exportações 
americanas. A situação do trigo é diferente, pois os portos metropolitanos 
portugueses foram o destino mais importante em 1820/1821 (88,480% do 
total) em 1820/21, e em 1821/22 apenas a Madeira importou 280 bushels, 
não havendo entradas deste cereal em nenhum porto português. Aqui ter-se-
á de assinalar que, no biénio 1820/22 o espaço lusitano, adquiriu 56,503% 

1 3 5 Note-se que as percentagens aqui indicadas estão relacionadas com os totais destes artigos 
exportados pelos Estados Unidos. 

1 3 6 No ano de 1821 os Estados Unidos exportaram para as índias Ocidentais 540.775 barris de 
farinha. Id., Ibid., p. 645. 
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de todo o trigo vendido pelos E s t a d o s Unidos ao es t range i ro , 
respectivamente 65,087% em 1820/21 e 6,338% em 1821/22. 

Quanto aos produtos estrangeiros reexportados pelos Estados Unidos 
e enviados para o Reino de Portugal, Brasil e Algarves e suas dependências, 
convém referir que na viragem do século as reexportações constituíram mais 
de 40% das exportações americanas e cerca de 25% na década de 18201 3 7 . 
Estas mercadorias, conforme se pode ver através do quadro 53, em anexo, 
dividiam-se em três categorias: as isentas de taxas alfandegárias: as que 
pagavam direitos ad valorem e as sujeitas a direitos específicos. Em relação 
às primeiras, verificámos que Portugal, as ilhas atlânticas e o Brasil não 
compraram quantidades significativas destes artigos entre 1820 e 1822. No 
que diz respeito aos produtos que pagavam direitos ad valorem, observámos 
que em 1820/1822 a Madeira, os Açores e Cabo Verde, mas sobretudo o 
Brasil, compraram 6,804% das porcelanas, 9,090% das sedas e 5,407% dos 
tecidos de nanquim exportados pelos Estados Unidos. Por seu lado, em 
1820/1821, os portos brasileiros receberam 16,106% do papel de escrita e 
embrulho e em 1821/1822, 37, 383% do cobre bem como 5,637% das meias 
de lã e algodão vendidas pelos norte-americanos ao exterior. Não podemos 
também deixar de referir que neste preciso biénio o ferro e o aço, adquiridos 
na América do Norte, representaram 5,654% das vendas estadunidenses 
desses metais. E, mais uma vez, temos de mencionar a grande importância 
do Brasil e o pouco significado do continente português como cliente. 

Analisemos, por último, os produtos reexportados, que pagavam 
direitos específicos e cuja quant idade t ransacc ionada tem alguma 
relevância. Assim, em 1820/22, as ilhas atlânticas e o Brasil absorveram 
9,884% das bebidas alcoólicas fabricadas a partir de cereais. Por sua vez, 
estes territórios e Portugal metropolitano importaram 13,849% das bebidas 
alcoólicas produzidas a partir de outros ingredientes. Por outro lado, o 
Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves absorveu 2,371% de todo o chá 
reexportado, do bohea recebeu 82,935% e do híssom 5,099%. Produtos como 
charutos, chumbo, cordame, cravos de ferro, ferro em barra e parafusos, sal, 
tinta, varetas e parafusos de cobre bem como, velas de sebo não foram 

137 TONINELLI, Pier Angelo, ob. cit., p. 211; FAULKNER, Harold Underwood, ob. cit., p. 269. 

210 



comprados por Portugal continental, mas sim pela Madeira, Açores, Cabo 
Verde e Brasil, sendo principalmente este último, de longe o cliente mais 
importante. O mesmo se observa em relação aos vinhos estrangeiros 
vendidos pelos norte americanos, uma vez que 7,866% foi absorvido pela 
Madeira, Cabo Verde e Brasil, tendo este último adquirido a parte de leão, 
ou seja 98,374% de todo o vinho enviado para estes territórios. A ilha da 
Madeira recebeu, em 1820/21, provenientes de portos estadunidenses 740 
galões do seu próprio vinho. Devia, porém, tratar-se do vinho de roda, atrás 
referido. Por fim, é de mencionar, que em 1821/22 o Brasil comprou todos os 
cravos de ferro bem como todas as varetas e parafusos de cobre reexportados 
pelos Estados Unidos. 

Além dos produtos que enumerámos, os quadros números 52 a 54, 
em anexo, mos t ram que além destes, os americanos vendiam aos 
portugueses uma grande diversidade de outros produtos. Limitámo-nos, 
contudo, a analisar aqueles que reputámos mais relevantes para a economia 
dos dois países. 

3.3.2. Importações 
Acerca dos valores apresentados pelos American State Papers para as 

importações, tivemos já a oportunidade de referir as deficiências de que 
enfermam e os cuidados a ter no seu estudo. Assim, e uma vez que não 
temos os totais das aquisições feitas a Portugal, ilhas e domínios, para todo 
o período es tudado, vamos anal isar produto a produto , a fim de 
determinarmos quais os mais importantes para o mercado americano. As 
mercadorias portuguesas eram aceites nos Estados Unidos da mesma forma 
que as dos outro países, quer tivessem ou não tratados assinados com esta 
potência, não exist indo, por tanto , n e n h u m obstáculo ao comércio 
lusitano1 3 8 . Em todos os quadros que construímos a partir dos dados dos 
American State Papers, faltam os valores correspondentes ao anos 1791/92, 

1 3 8 A.N.T.T., Ministério dos Negócios Estrangeiros, Arquivo Central, correspondência recebida, 
correspondência das Legações Portuguesas. Washington, caixa 550 (1777-1796). Documento 
N°. XXXII intitulado "Commercio geral dos Estados Unidos com as principaes potencias da 
Europa e particulamente com Portugal" anexo ao ofício ne. 42 do ministro residente, Cipriano 
Ribeiro Freire, para o Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto 
de Sousa Coutinho, datado de Filadélfia, 27 de Junho de 1795. 
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1792/93, 1793/94 e 1819/20, daí os espaços correspondentes a estas datas 
aparecerem em branco. 

Conforme vimos atrás, os produtos sujeitos a direitos ad valorem não 
apareciam discriminados. Perante isto, optámos por somar os valores 
correspondentes a todas es tas mercadorias , independentemente das 
percentagens que tinham de pagar às alfândegas americanas. A fim de se ter 
uma ideia de quais os artigos que cabiam nesta categoria, nos finais do 
século XVIII, reproduzimos, em anexo (doc.l) as páginas do volume VII dos 
American State Papers com a sua enumeração1 3 9 . 

O principal fornecedor destes produtos era a GrãBretanha, embora 
os seus domínios também ocupassem um lugar relevante, conforme se pode 
ver pelo quadro 55, em anexo, e pelo gráfico 3.21. 

Gráfico 3.21 - Importações de produtos da Grã-Bretanha e Domínios que 
pagam direitos ad valorem (Percentagem em relação ao total)  
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Fonte: Quadro ng. 55 incluído no anexo estatístico. 

Assim, no biénio 1789/1791 mais de 88% das mercadorias que 
pagavam direitos ad valorem eram provenientes da GrãBretanha. A partir de 
1794, as percentagens, embora algo mais baixas, mantêmse sempre acima 

1 3 9 ESTADOS UNIDOS, Congresso —American State Papers. Documents, Législative and Executive 
of the Congress of the United States, vol. VII. Washington. Gales and Seaton, 1832, p. 326328. 
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dos 50%, até 1 8 1 0 / 1 8 1 1 . Há u m a quebra acentuada em 1813/1814, 
representando apenas 8,087% do total, para depois com o regresso da Paz, 
voltarem a subir para níveis semelhantes aos anteriores ao conflito com a 
Inglaterra, apesar da publicação da tarifa alfandegária de 1816. Esta, porém, 
foi moderadamente proteccionista140 . Os domínios da Grã-Bretanha não 
ocupam um lugar tão relevante e sofrem oscilações em termos percentuais 
ao longo do período estudado. Apenas em quatro anos fiscais, 1803/1804, 
1810/1811, 1813/1814 e 1816/1817, ul t rapassamos 10% do total e apenas 
uma vez, em 1807/1808 sobem além dos 15%. O aumento de importância 
dos domínios da Grã-Bretanha corresponde, em muito casos, a uma 
diminuição percentual por parte da metrópole. Por seu turno, as Cidades 
Hanseáticas e os portos alemães têm alguma relevância no triénio que vai de 
1 de Outubro de 1797 a 30 de Setembro de 1800 em que apresentam 
percentagens superiores a 10%. 

Gráfico 3.22 - Importações de produtos de Portugal, Madeira, Açores e 
Domínios que pagam direitos ad valorem (percentagem em relação ao 

total importado) . 
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Fonte: Quadro ng. 55 incluído no anexo estatístico. 

140 TONINELLI, Pier Angelo, ob. cit., p. 215. 
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Portugal, conforme está patente no gráfico 3.22, tem um lugar muito 
modesto, pois só ultrapassa 1% em 1811/1812 e 1814/1815 e os 2% em 
1813/1814. Quanto aos valores apresentados, oscilam ao longo do tempo e 
atingem um máximo em 1814/1815 (727.519 dólares) e um mínimo em 
1816/1817 (39.607 dólares). A parte dos domínios portugueses ainda é mais 
insignificante. Apenas sobe acima de 1% em 1812/1813, altura da guerra 
angloamericana e só passa a barreira dos 100.000 dólares em 1812/1813 e 
1815/1816. 

Gráfico 3.23  Importações totais de produtos ad valorem comparadas 
com as efectuadas de Portugal, Madeira, Açores e Domínios, em dólares 

de 1822 
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Fonte: Quadro n9. 55 incluído no anexo estatístico. 

Construímos o gráfico 3.23, em escala semilogarítmica, utilizando o 
índice de deflação, atrás referido, de modo a comparar os totais dos produtos 
ad valorem comprados a Portugal com os adquiridos aos outros países. Este 
gráfico vem confirmar aquilo que acabámos de descrever e mostra a quebra 
ocasionada pela primeira e pela segunda invasão francesa, o aumento 
verificado durante a guerra de 1812 até à paz, a que se seguiu uma nova 
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descida. A partir de 1816, a parte dos domínios portugueses torna-se mais 

relevante devido ao aumento de importância do Brasil. 
O quadro 56, em anexo, mostra a parte que cabia a cada uma das 

parcelas do espaço lusitano neste tráfico. E, conforme também aparece nos 
gráficos 3.24 e 3.25 Portugal continental é o maior fornecedor destas 
mercadorias até 1816/1817. 

Gráfico 3.24 - Importações de produtos de Portugal continental que 
pagam direitos ad valorem (percentagem em relação ao total importado 

de Portugal, Madeira, Açores e Domínios) 

l I l I 

Fonte: Quadro nQ. 56 incluído no anexo estatístico. 

A partir daqui a situação inverte-se (ver gráficos 3.26 e 3.27). Até à 
independência o Brasil é o principal parceiro comercial dos Estados Unidos. 
Aliás, este território já em 1807/1808 t inha vendido quase 50% de tudo o 
que se exportava para portos estadunidenses e, em 1812/13, mais de 53%. 
Por seu lado, os arquipélagos atlânticos viram a sua quota parte aumentada 
algumas vezes ao longo do período em análise. Isto ocorreu, sobretudo, em 
épocas difíceis para a metrópole, como foram, por exemplo, os anos da 
intervenção napoleónica em Portugal. 
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Gráfico 3.25 - Importações de produtos de Portugal continental que 
pagam direitos ad valorem, em dólares de 1822  
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Fonte: Quadro ne . 56 incluído no anexo estatístico. 

Gráfico 3.26 - Importações de produtos do Brasil que pagam direitos ad 
valorem (percentagem em relação ao total importado de Portugal, 

Madeira, Açores e Domínios)  
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Gráfico 3.27 - Importações dos Estados Unidos de produtos de Portugal 
continental que pagam direitos ad valorem, em dólares de 1822 

Milhares de dólares de 1822 
700 j 

600 --

500 --

400 --

300 

200 --

100 --

0 I I 1 I I I 1 1 
>D 
CD 

LO 
00 

cr-
o 
cr> 
r -

I I 1 I 

LO 
cr* 
r-

o 
o 
oo 

LO o 
CD 

o 
CD 

LO 

CD 

CM 

O 
CM 
CD 

Brasil Total Importado de 
Portugal, Madeira, 
Açores e Domínios 

Fonte: Quadro nQ. 56 incluído no anexo estatístico. 

Vinhos 

O vinho, tal como durante a época colonial, era um dos principais 
produtos vendidos aos Estados Unidos por Portugal, Madeira e Açores. Os 
outros fornecedores de vinhos eram, conforme se vê no quadro 57, a 
Espanha e a França, cabendo à Península Itálica uma parte muito pequena 
neste tráfego. As quantidades vendidas pelos outros países eram muito 
reduzidas, bem como pelas colónias das diversas potências europeias, 
correspondendo, neste último caso, a reexportações de vinhos europeus. 
Para W. J. Rorabaugh, entre 1790 e 1830 os americanos consumiram mais 
bebidas alcoólicas per capita do que em qualquer outro período da sua 
História141. É de mencionar que as leis dos Estados Unidos não permitiam 
a entrada destes produtos em cascos com uma capacidade inferior a 90 
galões, sob pena de apreensão do produto e do barco que o transportava. 

1 4 1 RORABAUGH, W. J. , ob. cit., p . IX. 
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Esta proibição t inha como objectivo impedir o contrabando de bebidas 
alcoólicas142. 

Gráfico 3.28 — Importações de vinhos da Espanha e ilhas Canárias 
Milhares de galões 
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ô co 
LO CO 
r-

o cr. 

vo 
ON 
LO 
cr. 

o o co 

kO 
o 
LO O CO 

O 
1 

CO 

1 I I I I I I I 

LO 
CO 

O CM CO 

E s p a n h a e i lhas 
Canár ias 

Total dos v inhos 
importados pelos E.U.A. 

Fonte: Quadro ng. 57 incluído n o anexo estat ís t ico. 

As vendas de vinhos efectuados pela Espanha e ilhas Canárias aos 
norte-americanos aumentam a partir de 1798/1799, sofrem uma pequena 
descida em 1802/1803 e atingem o máximo em 1804/1805, embora neste 
ano apenas correspondam a 23,021% do total. Em 1806/1807 há uma 
quebra, sem dúvida devido à situação política da Espanha. 

142 "— the revenue laws of the United States not allowing the entry of any spirits, in casks or 
vessels of a less capacity than ninety gallons, under the forfeiture of the spirits, together with 
the vessel importing the same. These severe restrictions and penalties are contained in the 
hundred and third section of the act "to regulate the collection of duties on imports and 
tonnage."" N°. 99 — Imported spirits admitted to entry in vessels under ninety gallons. 
Communicated to the House of Representatives, December 16, 1805. "So far as relates to beer, 
ale, and porter, and loaf and lump sugar, I can perceive no reason why those articles should 
not be placed on the same footing with all others. But the difficulty of landing casks of ninety 
gallons has always been considered, and, in my opinion, is one of the best securities against 
the smuggling of spirits. And the portion of reveue derived from that source is so considerable, 
more than three millions of dollars in the year 1804, or nearly one fourth part of the whole, that 
an absolute repeal of the existing provisions dose not appear eligible." NQ. 99 — Comunicação 
do Secretário do Tesouro, Albert Gallatin, para o presidente da Comissão de Comércio e 
Manufacturas, Jacob Crowninshiled. ESTADOS UNIDOS, Congresso, ob. cit., vol. VII, p. 598-
599. 
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Gráfico 3.29 - Importações de vinhos da Espanha e ilhas Canárias 
(percentagem em relação ao total)  

Fonte: Quadro n9. 57 incluído no anexo estatístico. 

Gráfico 3.30 - Importações de vinhos da França 

França Total dos vinhos importados 
pelos E.U.A. 

Fonte: Quadro n5. 57 incluído no anexo estatístico. 

Conhecem um aumento logo no ano seguinte, a que se vai seguir 
novo decréscimo, em 1808/1809. Desde esta data e até 1813/1814, apesar 
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dos altos e baixos, as importações de vinhos da Espanha e Canárias são 
sempre inferiores a um milhão de galões. Estas atingem um mínimo em 
1813/1814, recuperando depois de 1814, até que alcançam um valor elevado 
(1.359.740 galões) em 1815/1816 , para logo voltarem a diminuir em 
1816/1817. Depois desta data têm um crescimento moderado até final do 
período analisado. 

Gráfico 3.31- Importações de vinhos da França (percentagem em 
relação ao total)  

Fonte: Quadro ng. 57 incluído no anexo estatístico. 

As importações de vinhos da França são muito modestas no biénio 
económico 1789/1791. Em 1794/1795 já ul trapassam os 700.000 galões, 
porém, decrescem no ano seguinte, e sobem em 1796/1797 para logo 
diminuirem até a lcançarem um valor mínimo na viragem do século. 
Aumentam em 1800/1801, diminuem no ano seguinte e atingem valores 
altos entre 1803 e 1808. Verifica-se uma diminuição brusca em 1808/1809 e 
1809/1810, voltando a aumenta r depois deste último ano. Até 1815 
apresentam altos e baixos, atingindo um valor elevado (superior a 1.000.000 
de galões) em 1815/1816, para depois com valores maiores ou menores se 
manterem sempre abaixo de um milhão de galões até 1822. 
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Gráfico 3.32 - Importações de vinhos de Portugal, Madeira e Açores 
Milhares de galões 
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Fonte: Quadro nQ. 57 incluído no anexo estatístico. 

Gráfico 3.33 - Importações de vinhos de Portugal, Madeira e Açores 
(percentagem em relação ao total) 

Fonte: Quadro n9. 57 incluído no anexo estatístico. 

As importações de vinhos portugueses no biénio 1789/1791 foram 
superiores às da Espanha e da França, representando quase 50% dos vinhos 
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adquiridos pelos Estados Unidos. De facto, David Humphreys referia que a 
maior par te dos v inhos consumidos pelos nor te -amer icanos eram 
portugueses. Contudo, atribuia esta preferência mais ao hábito do que à sua 
qualidade. Assim, se fossem concedidas facilidades de entrada em território 
americano aos vinhos de outros países este hábito mudaria de certo muito 
rapidamente143. Inácio Palyart era também de opinião que o gosto pelos 
vinhos portugueses derivava do facto dos Estados Unidos terem sido 
colónias inglesas, tendo por consequência os mesmos hábitos e costumes. 
Declarava-se, ainda, convencido que o crescimento da população americana 
levaria a um aumento do consumo destes vinhos. E, com muito optimismo 
previa que no futuro as exportações deste produto seriam suficientes para 
pagar todo o trigo e milho importado de território estadunidense1 4 4 . 

A percentagem, em relação ao total, de vinhos portugueses chegados 
aos portos americanos desce em 1794, talvez devido ao embargo, embora as 
vendas tivessem aumentado muito, ultrapassando o milhão de galões. As 
importações continuam a diminuir no ano seguinte, mas ainda assim a 
quantidade importada é maior do que a da França. Voltam a ter um valor 
elevado em 1796/1797 e até 1798 mantem-se superiores quer às da 
Espanha, quer às da França. Depois deste ano e até 1802 situa-se acima dos 
500.000 galões. Nesta a l tura , as vendas de vinhos por tugueses são 
ultrapassadas pelas dos franceses, o que acontece pela primeira vez. Em 

1 4 3 "At present, far the greater part of the wine consumed in the U. S, is the produce of Portugal 
and its dependancies, This preference is perhaps owing to habits, rather than to the quality of 
the wine itself. If, in the U.S. greater facilities should be given for the introduction of wine from 
those countries which give greater facilities to them for making remittance, possibly that habit 
might soon be changed or superseded. And if once changed or lost it might never revive again." 
N.A.R.A., General records of the Department of State, Central files. Despatches from United 
States Ministers to Portugal, 1790-1906, vol. 3 (November 19, 1790 — September 17, 1793. 
(National Archives microfilm publication., M43, rolo 2). Memória do ministro residente, David 
Humphreys, para o Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de 
Sousa Coutinho, datada de Lisboa (Buenos Aires), 27 de Dezembro de 1792. 

1 4 4 "Estes estados por terem sido colónias inglesas conservem os mesmos custumes e hábitos da 
may pátria que foi e daqui nace huma parcialidade para o vinho da nossa lavoura cujo 
consummo naturalmente se hade augmentar com a sua povoação, a qual segundo o calculo do 
Doutor Franklin se dobra de trinta em trinta annos o que não he o caso nos paizes aonde a 
povoação he annaloga as dimençoens do território que habita. Admettindo esta hypothesis 
pudemos concluir que vira o tempo quando com os nossos vinhos (que he hum género ja 
fabricado e de luxo) puderemos pagar pelas principaes precisoens que daqui tiramos que são 
trigo e milho os quaes são de primeira necessidade e cuja manufactura centra em Portugal pela 
judiciosa prohibição que ha das farinhas de fora". A.N.T.T., Ministério dos Negócios 
Estrangeiros. Arquivo Central, correspondência recebida, correspondência dos Consulados 
Portugueses nos Estados Unidos da América, caixa 273 (1788-1832). Ofício do cônsul-geral 
Inácio Palyart datado de Filadélfia, 19 de Março de 1791. 
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1802/1803 as importações dos vinhos lusitanos sofrem uma pequena quebra 
para depois aumenta r novamente até 1807. Refira-se, ainda, que em 
1806/1807 as compras de vinhos a Portugal são superiores às feitas a 
Espanha. Há uma nova descida em 1807/1808, não tão grande, porém, 
quanto seria de esperar dada a situação político-militar do país. No entanto, 
conforme vimos, muitos negociantes expediram grandes quantidades de 
vinho para fora do país, a fim de os pôr a salvo dos franceses e também 
como forma de exportação de capital. As compras deste produto sobem nos 
dois anos seguintes e decrescem a partir de 1810. É curioso mencionar aqui 
que neste ano havia falta de vinho branco em Filadélfia145. 

Entre 1808/1809 e 1811/1812 as quantidades de vinhos lusitanos 
vendidos à América do Norte são superiores às da França. Atingem, porém, o 
mínimo de todo o período em 1813/1814, representando apenas 1,793% do 
total importado pelos Estados Unidos. Isto deve-se, sem dúvida, à guerra em 
que os americanos se viram envolvidos. Volta a subir entre 1814e 1816 para 
logo diminuir outra vez, encontrando-se em franca recuperação, no final da 
série estudada. Francisco Solano Constâncio informa que no ano de 1821 os 
Estados Unidos importaram apenas 12.500 pipas de vinho das quais apenas 
1.500 eram de vinho do Porto, Lisboa e Madeira. Esta quantidade equivalia a 
cerca de 12% do total, percentagem não muito diferente da que aparece no 
quadro 57, em anexo, para o ano económico 1820/1821 (cerca de 10,014%). 

O encarregado de negócios revelava-se pessimista em relação a um 
incremento futuro das vendas de vinhos portugueses dado haver uma 
diminuição do seu consumo e de os da Sicília, Espanha e França terem 
preços mais baixos. Os norte-americanos, segundo o diplomata, consumiam 
sobretudo bebidas alcoólicas, tanto nacionais como estrangeiras, fabricadas 
a partir de cereais, bem como aguardentes e vinhos franceses146. 

1 4 5 Id., correspondência recebida, correspondência das Legações Portuguesas. Washington, caixa 
551 (1797-1812). Ofício n s . 94 do encarregado de negócios interino, José Rademaker, para D. 
Miguel Pereira Forjaz, secretário do Conselho de Regência e encarregado da pasta dos negócios 
estrangeiros e da guerra, datado de Filadélfia, 8 de Agosto de 1810. 

1 4 6 Ofício n°. 23 do encarregado de negócios, Francisco Solano Constâncio, para o Ministro e 
Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, Silvestre Pinheiro Ferreira, datado de 
Filadélfia, 30 de Abril de 1823, transcrito por SOUSA, Maria Leonor Machado de, ob. cit., p. 
299. 
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Gráfico 3.34 - Vinho da Madeira exportado para os Estados Unidos 
Pipas 
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Fonte: FERRAZ, Mar ia de Lourdes de Fre i tas — O vinho da Madeira no século XVIII — 
Produção e mercados internacionais, in «Actas do I colóquio i n t e rnac iona l de Histór ia 
d a Madeira», vol. 2, Funcha l , Governo Regional d a M a d e i r a / S e c r e t a r i a Regional do 
Turismo, Cul tu ra e Emigração, 1990, p . 9 6 3 (quadro 6). 

Antes de analisarmos as importações de vinho da Madeira pelos 
Estados Unidos, reparemos no gráfico 3.34 que nos mostra as exportações 
deste produto para portos norte-americanos. Até 1784 a tendência é de 
descida, mas de 1785 a 1786, embora com altos e baixos, esta já é de subida. 
O ano de 1796 é excepcional, uma vez que nesse ano foram vendidas mais de 
5.000 pipas para o território estadunidense, se bem que as exportações para 
este destino, conheçam uma quebra a partir de 1797. 

Através do gráfico 3.35 vemos que os Estados Unidos se situam como 
clientes importantes e que, nalguns anos, compram mais de um quarto de 
todo o vinho exportado, atingindo valores superiores a 30% em 1780 e 1796. 
Em contrapar t ida, as remessas de 1782 a 1799 são anormalmente 
diminutas. De referir que, segundo Cipriano Ribeiro Freire, em 1784, 1785 e 
1786 a Madeira exportou para os Estados Unidos respectivamente 739, 921 e 
289 pipas de vinho1 4 7 . Se para 1784 não temos termos de comparação, já 
para os dois anos seguintes verificamos que estes dados são inferiores aos 
fornecidos por Maria de Lurdes de Freitas Ferraz. Por sua vez, Albert Silbert 

1 4 7 A.N.T.T., Ministério dos Negócios Estrangeiros, Arquivo Central, correspondência recebida, 
correspondência das Legações Portuguesas. Washington, caixa 550 (1777-1796). Documento 
No. LIX, parte do relatório intitulado "Commercio geral dos Estados Unidos com as principaes 
potencias da Europa e particulamente com Portugal" anexo ao ofício n^. 42 do ministro 
residente, Cipriano Ribeiro Freire, para o Secretário de Estado os Negócios Estrangeiros e da 
Guerra, Luís Pinto de Sousa Coutinho, datado de Filadélfia, 27 de Junho de 1795. 
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escreve que em 1787 a América inglesa (Estados Unidos e colónias britânicas 
do continente americano) comprou 6.605 pipas das 10.831 exportadas. A 
maior parte deste produto, no entanto, teve como destino as Antilhas, o 
grande centro consumidor do Madeira148. Maria de Lurdes Ferraz concorda 
com esta afirmação, embora os números por ela apresentados não coincidam 
com os de Albert Silbert. De facto, neste ano, segundo a autora, as índias 
Ocidentais e a América do Norte compraram 5.450 pipas de vinho da 
Madeira, sendo o total exportado (8.390 pipas) foi menor que o referido por 
Albert Silbert149. 

Gráfico 3.35 - Vinho da Madeira exportado para os Estados Unidos 
(percentagem em relação ao total) 

Fonte: FERRAZ, Mar ia de Lourdes de Fre i tas — O vinho da Madeira no século XVIII — 
Produção e mercados internacionais, in «Actas do I colóquio in te rnac iona l de História 
da Madeira», vol. 2 , Funcha l , Governo Regional da Made i r a /Sec re t a r i a Regional do 
Turismo, Cu l tu ra e Emigração, 1990, p . 9 6 3 (quadro 6); 965 (quadro 9). 

O quadro 58, em anexo, e os gráficos 3.36 e 3.37 mostram-nos as 
importações de vinho da Madeira e a sua importância global em relação ao 
adquirido pelos norte-americanos, a partir de 1789/1790, que o preferiam 
pelas razões que j á tivemos oportunidade de apontar, tendo segundo 

1 4 8 SILBERT, Albert, ob. cit., p . 426-428. 

149 FERRAZ, Maria de Lurdes de Freitas, ob. cit., p. 955; 963-964 (quadros 6 e 8); 965 (quadro 9). 
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Cipriano Ribeiro Freire, "hum consumo certo, e indisputável" por parte das 
classes superiores150 . 

Gráfico 3.36 - Importações de vinho da Madeira  

Milhares de galões 
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Fonte: Quadro n e . 58 incluído no anexo estat ís t ico. 

Assim, vemos que em 1789/1790 representou 30,527% de todo o 
vinho entrado em território estadunidense e no ano seguinte 28,716%. Em 
1789 o vinho da Madeira pagava nas alfândegas dos Estados Unidos um 
direito alfandegário de 18 cêntimos por galão, mas, em 10 de Agosto de 1790, 
um Acto do Congresso aumentouo para 30 ou 35 cêntimos o galão, 
conforme a qualidade. Cerca de dois anos depois, o Acto de 2 de Maio de 
1792 impôs uma taxa de 56 cêntimos por galão aos de I a . qualidade, 
denominados London particular, aos de 2%. ou London market, 49 cêntimos e 

1 5 0 A.N.T.T., Ministério dos Negócios Estrangeiros, Arquivo Central, correspondência recebida, 
correspondência, das Legações Portuguesas. Washington, caixa 550 (1777-1796). Documento 
Ne. XXXII intitulado "Commercio geral dos Estados Unidos com as principaes potencias da 
Europa e particulamente com Portugal" anexo ao ofício nQ. 42 do ministro residente, Cipriano 
Ribeiro Freire, para o Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto 
de Sousa Coutinho, datado de Filadélfia, 27 de Junho de 1795. 
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aos inferiores, 40 cêntimos. Estes valores, porém, eram agravados em 10% se 
transportados a bordo de navios estrangeiros151. 

Gráfico 3.37 - Importações de vinho da Madeira (percentagem em 
relação ao total) 

Fonte: Quadro rr2. 58 incluído no anexo estat ís t ico. 

De 1794 a 1819 e, depois, no biénio 1820/1822 este produto não 
voltou a alcançar percentagens tão elevadas, quanto as atingidas em 
1789/1791. Verifica-se um decréscimo de 1790/1791 para 1794/1795. A 
partir de 1795/1796 e até 1798/1799, a sua importância em termos 
percentuais volta a aumentar . Em 1802/1803 as importações do Madeira 
atingem os 15,144%, diminuindo logo se seguida até 1807/1808, para, no 

1 5 1 Id ibid Documento LV "Analyse de todos os Actos do Congresso dos Estados Unidos da 
America, desde a sua actual Constituição até o mez de ... de 1795. pelo que respeita aos 
direitos que devem pagar os vinhos, e os navios estrangeiros na sua entrada nestes portos 
parte do relatório intitulado "Commercio geral dos Estados Unidos com as principaes potencias 
da Europa e particularmente com Portugal" anexo ao ofício n=. 42 do ministro residente, 
Cipriano Ribeiro Freire, para o Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra 
Luís Pinto de Sousa Coutinho, datado de Filadélfia, 27 de Junho de 1795; Documento n-. LV 
"Taboada dos direitos que actualmente pagam os vinhos na sua entrada nos portos dos Estados 
Unidos anno de 1795, que corrige e reduz á sua devida exactidão o Mapa que acompanhou o 
documento n<>. LV, pertencente ao officio n°. 42" anexo ao ofício n°. 69 do ministro residente. 
Cipriano Ribeiro Freire, para o Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, 
Luís Pinto de Sousa Coutinho, datado de Filadélfia, 25 de Fevereiro de 1796; Documento n°. 
LXXXV "Reflections on the progress, state, and effect of the duties laid on the entry of wines into 
the United States" anexo ao ofício n°. 84 do ministro residente. Cipriano Ribeiro Freire, para o 
Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, datado de Filadélfia. 28 de Maio 
de 1796 (Vide Anexo II, doe. n° 14); B.N.L., mss. 60, n».4, doc.2. AZAMBUJA, Jacob Frederico 
Torlade Pereira de — Relatório acerca das relações comerciais entre Portugal e os Estados 
Unidos (1825), Lisboa, 24 de Setembro, de 1825, fis. 1. 
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biénio 1808/1810, ultrapassarem os 20%. Nestes anos, conforme vimos, há 
uma diminuição de entradas de vinhos franceses nos Estados Unidos. A 
importância do vinho da Madeira continua a declinar até 1813/1814 até 
atingir a sua expressão mínima (0,743%). De 1815 a 1819 terá altos e baixos 
e, entre 1820 e 1822 representa menos de 4% das compras de vinhos ao 
estrangeiro. 

Se repararmos no quadro 57 e nos gráficos 3.36 e 3.37, verificamos 
que há u m a quebra acentuada em 1798/1799 1 5 2 . De 1798 a 1804 as 
importações aumentaram, mantendo-se até 1806/1807 acima dos 300.000 
galões. Isto, apesar de em 1800 os direitos sobre o Madeira terem subido 
para 68 cêntimos por galão1 5 3 . Após uma baixa em 1807/1808, causada 
pelas perturbações provocadas pela intervenção francesa, as compras 
crescem até 1810/1811. A partir daqui recomeçam a diminuir, tendência que 
se vai manter até 1813/1814, atingindo nes ta a l tura o seu ponto mais 
baixo, devido ao conflito anglo-americano iniciado em 1812. De referir que o 
cônsul americano no Funcha l , Diogo Leander Cathcar t , a t r ibuia a 
diminuição das compras do Madeira por parte dos norte-americanos ao facto 
do seu preço ter duplicado em pouco tempo, afirmação que teremos 
oportunidade de corroborar mais à frente. Assim, tanto os americanos como 
os ingleses prefeririam consumir vinhos de ou t ras proveniências, 
nomeadamente das Canárias, dado o seu menor cus to 1 5 4 . Após 1815 as 
exportações de vinho da Madeira são irregulares, mas, de qualquer modo, 
mantêm-se acima dos 140.000 galões. Em 1816 os direitos alfandegários 
voltam a aumentar . Todas as qualidades de vinho da Madeira passam a 

1 5 2 Em 1793 segundo informações de Cipriano Ribeiro Freire teriam chegado aos portos 
americanos 1.923,5 pipas de vinho da Madeira. Id. ibid. Documento Na. LIX parte do relatório 
intitulado "Commercio geral dos Estados Unidos com as principaes potencias da Europa e 
particulamente com Portugal" anexo ao ofício nQ. 42 do ministro residente, Cipriano Ribeiro 
Freire, para o Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa 
Coutinho, datado de Filadélfia, 27 de Junho de 1795. 

1 5 3 B.N.L., mss. 60, n°. 4, doc.2. AZAMBUJA, Jacob Frederico Torlade Pereira de — Relatório 
acerca das relações comerciais entre Portugal e os Estados Unidos (1825), Lisboa, 24 de 
Setembro, de 1825, fis. 1. 

1 5 4 N.A.R.A., General records of the Department of State, Central files, Despatches from United 
States Consuls in Funchal, 1793-1806, vol. 1 (March 21, 1793 — July 16, 1831). (National 
Archives microfilm publication, T205, rolo 1). Memória do consul dos Estados Unidos no 
Funchal, Diogo Leander Cathcart, dirigida ao Príncipe Regente D. João, datada do Funchal, 6 
de Novembro 1811. 
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pagar 1 dólar por galão, e só são reduzidos em 1828, quando fixados em 50 

cêntimos por galão1 5 5 . 
A partir de 1820, decrescem as quantidades de vinho da Madeira 

adquiridas pelos Estados Unidos. Es ta diminuição têm a ver com a 
disseminação das organizações de temperança , que divulgaram as 
descobertas do químico William Brande, segundo as quais o vinho continha 
maior percentagem de álcool do que a sidra ou a cerveja. J á desde 1790 a 
Igreja Metodista adoptara regras que impunham limitações severas no uso 
de bebidas alcoólicas. Por outro lado, a campanha anti-álcool fora lançada 
cerca de 1810 por ministros Calvinistas Evangélicos, tendo este movimento 
levado à publicação de panfletos e de artigos em jornais. Por volta de 1820, 
ocorreram mudanças nos padrões de consumo das bebidas alcoólicas, que 
preocuparam muitos americanos. De resto, a principal razão da organização 
do movimento de temperança foi o desejo de eliminar a ingestão solitária do 
álcool, considerada como perniciosa tanto para quem bebia como para a 
sociedade. Os activistas, contudo, apenas conseguiram eliminar o consumo 
regular e frequente destas bebidas durante o dia, bem como as patuscadas 
comunais. E, segundo W. J . Rorabaugh, o delírio alcoólico o denominado 
Delirium tremens parece ter aparecido pela primeira vez na América, na 
década de 18201 5 6 . A crença de que o vinho era bom para a saúde começa a 
ser posta em causa, o que faz com que os Estados Unidos o comprem 
menos, mas, ao mesmo tempo, aumenta o consumo de whiskey produzido 
localmente, apesar dos movimentos favoráveis à total abstinência1 5 7 . De 

1 5 5 A.N.T.T., Ministério dos Negócios Estrangeiros, Arquivo Central, correspondência recebida, 
correspondência das Legações Portuguesas. Washington, caixa 554 (1830-1833). Ofício nQ. 18 
do encarregado de negócios, Jacob Frederico Torlade Pereira de Azambuja, para o Ministro e 
Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, 2 e . visconde de Santarém, Manuel Francisco 
Mesquita de Macedo Leitão e Carvalhosa, datado de Georgetown, 26 de Fevereiro de 1830. 
Neste ofício Torlade de Azambuja expõe pontos de vista aparecidos num artigo sobre o comércio 
entre os Estados Unidos e a ilha da Madeira publicado no periódico de Washington, DC, The 
Banner oj the Constitution, de 3 de Fevereiro de 1830. Id., correspondência recebida, 
correspondência dos Consulados Portugueses nos Estados Unidos da América, caixa 273 
(1788-1832). Ofício do cônsul em Baltimore, José Joaquim Ramos Zuzarte, para o Ministro e 
Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, Silvestre Pinheiro Ferreira, datado de Boston, 
7 de Outubro de 1822. Zuzarte, em 1822, informava que o vinho da Madeira pagava, em 
Boston, 3$600 por almude, o dos Açores 1$440, o do Porto bem como todos os outros 1$800. 
Os vinhos espanhóis eram taxados em 15% ad valorem sobre o valor declarado. 

1 5 6 RORABAUGH, W. J., ob. cit., p. 101, 169, 191, 207. 

1 5 7 DUNCAN, T. Bentley, ob. cit., p. 246. 
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qualquer modo, o apogeu do comércio do Madeira terá ocorrido entre 1734 e 
1818158. No início da década de 1830, um artigo publicado num periódico 
americano atribuia o decréscimo das compras deste vinho ao aumento dos 
direitos de entrada1 5 9 . 

O quadro 58, em anexo, mostra que nem todo o vinho da Madeira 
adquirido pelos Estados Unidos era proveniente da ilha que o produzia. Os 
norte-americanos compravam este produto em muitos outros locais, com 
destaque para as colónias da Dinamarca, Espanha, França, Grã-Bretanha e 
Suécia. De facto, devia tratar-se do denominado vinho de roda, de que j á 
falámos. No biénio 1812/1814, devido à situação de conflito vivida pela 
América, o arquipélago madeirense exportou pequenas quant idades de 
vinho. Contudo, uma porção do Madeira entrado em portos estadunidenses 
era parte das cargas de navios capturados. Foi esta, aliás, a proveniência de 
40% do vinho chegado aos Estados Unidos em 1813/1814. 

Cipriano Ribeiro Freire alerta o governo português para o facto de 
chegar mais vinho da Madeira aos portos americanos do que o registado nos 
documentos oficiais. Algum entraria como se de vinho de Tenerife se 
tratasse, dado que desta forma pagava menos 50% de direitos. Os impostos 
sobre esta bebida, apesar de elevados, eram considerados pelos norte-
americanos "como relativos á sua qualidade e preço" e proporcionais aos 
pagos pelos outros vinhos. Além do mais, as taxas alfandegárias sobre os 
vinhos estrangeiros t inham também crescido na mesma proporção. Estes 
direitos elevados eram justificados com o argumento de os vinhos do 
arquipélago madeirense serem os mais reputados, não havendo dificuldades 
em os vender por alto preço. Por outro lado, eram um produto de luxo, "de 

GUIMERÁ RAVINA, Agustín, ob. cit., p. 907. 

A.N.T.T., Ministério dos Negócios Estrangeiros, Arquivo Central, correspondência recebida, 
correspondência das Legações Portuguesas. Washington, caixa 554 (1830-1833). Ofício n^. 18 
do encarregado de negócios, Jacob Frederico Torlade Pereira de Azambuja, para o Ministro e 
Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, 2o . visconde de Santarém, Manuel Francisco 
Mesquita de Macedo Leitão e Carvalhosa, datado de Georgetown, 26 de Fevereiro de 1830. 
Neste ofício Torlade de Azambuja expõe pontos de vista aparecidos num artigo sobre o comércio 
entre os Estados Unidos e a ilha da Madeira publicado no periódico de Washington, DC, The 
Banner of the Constitution, de 3 de Fevereiro de 1830. 
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qualidade e preço superior a todos os mais"160 , de acordo, além disso, com o 
gosto e o clima americanos1 6 1 . 

Gráfico 3.38 - Preço médio anual do vinho da Madeira no mercado de 
Filadélfia, em dólares de 1822 
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Fonte: COLE, Ar thur Harr ison — Wholesale prices in the United States 1700-1861, Cambridge, 
Harvard Universi ty Press , 1938, p . 109 -203 (Reimpressão de 1969). Vide anexo , 
quadro n 9 . 1. 

Se repararmos no gráfico 3.38 verificamos que de 1796 a 1822 a 
tendência dos preços do vinho da Madeira no mercado de Filadélfia é de 
subida, atingindo praticamente o dobro no espaço de um quarto de século. 
Sendo um artigo tão apreciado era obviamente sujeito a falsificações. J á 
fizemos refrência ao facto de, na época colonial, vinhos carregados no 
arquipélago Canário serem vendidos nos Estados Unidos como se de Madeira 
se tratassem. Cipriano Ribeiro Freire alude a este procedimento, indo porém 

1 6 ^ Id., correspondência recebida, correspondência das Legações Portuguesas. Washington, caixa 
550 (1 777-1 796). Documento N°. XXXII intitulado "Commercio geral dos Estados Unidos com as 
principaes potencias da Europa e particulamente com Portugal" anexo ao ofício n°. 42 do 
ministro residente, Cipriano Ribeiro Freire, para o Secretário de Estado dos Negócios 
Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa Coutinho, datado de Filadélfia, 27 de Junho de 
1795. 

161 Id., ibid. Documento nB. LXXXV "Reflections on the progress, state, and effect of the duties laid 
on the entry of wines into the United States" anexo ao ofício nQ. 84 do ministro residente, 
Cipriano Ribeiro Freire, para o Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, 
Luís Pinto de Sousa Coutinho, datado de Filadélfia, 28 de Maio de 1796 (Vide Anexo II, doe. nQ 

14). 
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mais longe, quando escreve que os vinhos de Tenerife serviam para adulterar 
os da Madeira162. 

Na tabela 59, em anexo, estão representados todos os vinhos 
importados pelos Estados Unidos com excepção do da Madeira e, por aqui se 
pode ver a parte que cabe aos outros vinhos portugueses, o que aparece 
também ilustrado nos gráficos 3.39 e 3.40. 

Gráfico 3.39  Importações de vinhos portugueses, exceptuando o vinho 
da Madeira 
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Fonte: Quadro nQ. 59 incluído no anexo estat ís t ico. 

Em 1789/1790 e 1790/1791, os vinhos portugueses representam mais 
de 35% dos vinhos importados pelos norteamericanos, chegando no biénio 
1794/1796 a rondar os 25%. Esta percentagem atinge um máximo (37,230%) 
em 1796/1797 e decresce até 1804/1805, mantendose, todavia, acima dos 
10% até 1802/1803. 

162 Id., Ibid. Documento Na. LIV, parte do relatório intitulado "Commercio geral dos Estados Unidos 
com as principaes potencias da Europa e particulamente com Portugal" anexo ao ofício na . 42 
do ministro residente, Cipriano Ribeiro Freire, para o Secretário de Estado dos Negócios 
Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa Coutinho, datado de Filadélfia de 27 de Junho 
de 1795. 
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Gráfico 3.40 - Importações de vinhos portugueses, exceptuando 
da Madeira (percentagem em relação ao total) 

o vinho 

% 
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Fonte: Quadro nQ. 59 incluído no anexo estatístico. 

Após 1805 volta a aumentar, atingindo os 23,192% em 1808/1809, o 
que parece surpreendente dada a instabilidade em que o país se encontrava 
mergulhado. Este fenómeno pode explicar-se pela descida brusca das 
exportações vinícolas francesas para a América do Norte. Es tas , em 
1807/1808, representavam 48,959% e em 1808/1809 apenas 0,3%. No ano 
económico seguinte os vinhos portugueses alcançam os 19,371% devido à 
diminuição das aquisições em França e a um decréscimo das exportações 
espanholas. 

Cabe aqui mencionar o aumento de importância dos domínios 
ingleses, como fornecedores de vinhos aos Estados Unidos, a partir de 
1814/1815, que, com excepção de 1815/1816, se situam, até final do período 
analisado, acima dos 10%. De facto, a partir de 1816 mais de 90% dos 
vinhos que aparecem sob a rubrica Domínios da Grã-Bretanha foram na 
realidade importados de Gibraltar, sendo que desta praça saiam também 
vinhos espanhóis, nomeadamente do xerez, mas também, vinhos do Porto, 
de Lisboa e da Madeira com destino à América do Norte. Refira-se, por fim, 
que no ano económico de 1821/1822 os vinhos portugueses entrados em 
território estadunidense representavam quase 15% do total. Em relação aos 
territórios dependentes de Portugal incluindo o Brasil verificámos a sua 
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pouca importância neste escambo, o que, aliás, nada tem de surpreendente 
dado nenhuma destas regiões produzir vinho. 

Gráfico 3.41  Importações de vinhos de Portugal Continental (incluindo 
o vinho da Madeira) comparadas com o total importado da Metrópole, 
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Fonte: Quadro n g . 60 incluído n o anexo estat ís t ico. 

Através do quadro 60, em anexo, e dos gráficos 3.41 e 3.42 
verificámos que Portugal metropolitano e a ilha da Madeira são, no espaço 
português, as principais regiões exportadoras para os Estados Unidos. Os 
Açores ocupam um lugar menos importante, apesar da maioria das ilhas 
produzirem vinho. Porém, a maior parte, com excepção dos vinhos do Pico 
(que além do mais gozava de uma certa popularidade entre os americanos) e 
de S. Jorge, não t inham qualidade para serem vendidos no mercado 
internacional16 3. 

Em 1795 o denominado Fayalwine pagava um direito alfandegário de 
20 ou 22 cêntimos por galão, conforme fosse importado a bordo de navios 
americanos ou estrangeiros164 . 

1 6 3 DUNCAN, T. Bentley, ob. cit., p. 130. 

1 6 4 A.N.T.T., Ministério dos Negócios Estrangeiros, Arquivo Central, correspondência recebida, 
correspondência das Legações Portuguesas. Washington, caixa 550 (1777-1796). Documento 
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Gráfico 3.42 - Importações de vinhos dos arquipélagos da Madeira e 
Açores (incluindo o vinho da Madeira) comparadas com o total 

importado da Metrópole, Madeira, Açores e Domínios 
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Fonte: Quadro nQ. 60 incluído no anexo estatístico. 

Em 1823 todos os vinhos dos Açores estavam sujeitos a uma taxa de 
40 cêntimos em Boston165. Este imposto era inferior ao que recaia sobre os 
vinhos da Madeira e do continente. O vinho da ilha Graciosa também foi 

LV "Analyse de todos os Actos do Congresso dos Estados Unidos da America, desde a sua 
actual Constituição até o mez de ... de 1795. pelo que respeita aos direitos que devem pagar os 
vinhos e os navios estrangeiros na sua entrada nestes portos" parte do relatório intitulado 
"Commercio geral dos Estados Unidos com as principaes potencias da Europa e 
particularmente com Portugal" anexo ao ofício n°. 42 do ministro residente, Cipriano Ribeiro 
Freire para o Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa 
Coutinho, datado de Filadélfia, 27 de Junho de 1795; Documento n». LV "Taboada dos direitos 
que actualmente pagam os vinhos na sua entrada nos portos dos Estados Unidos, anno de 
1795 que corrige e reduz á sua devida exactidão o Mapa que acompahou o documento n°. LV, 
pertencente ao officio n°. 42" anexo ao ofício n°. 69 do ministro residente, Cipriano Ribeiro 
Freire para o Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa 
Coutinho, datado de Filadélfia, 25 de Fevereiro de 1796; Documento n°. LXXXV "Reflections on 
the progress, state, and effect of the duties laid on the entry of wines into the United States 
anexo ao ofício n°. 84 do ministro residente, Cipriano Ribeiro Freire, para o Secretario de 
Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa Coutinho, datado de 
Filadélfia, 28 de Maio de 1796 (Vide Anexo II, doe. n« 14). 

1 6 5 Id correspondência recebida, correspondência dos consulados portugueses nos Estados 
Unidos da América, caixa 273 (1788-1832). Ofício do cônsulgeral em Boston, Francisco 
Vicente da Câmara Perestrello, para o Desembargador Secretário, Manuel Antonio Velles 
Caldeira Castelbranco, datado de Boston, 18 de Julho de 1823. 
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enviado para portos estadunidenses, a partir de 1793, vendo a sua baixa 
qualidade compensada pelo preço reduzido166. 

O arquipélago de Cabo Verde e o Brasil também reexportavam 
pequenas quantidades. No ano económico de 1813/1814, as vendas de 
vinhos aos Estados Unidos atingiram, devido à guerra, o valor mais baixo de 
todo o período estudado. Portugal continental exportou 1.221 galões, a 
Madeira 6.353 e Cabo Verde apenas 265. 

Gráfico 3.43 - Importações de vinho da Madeira do arquipélago 
madeirense comparadas com o total dos vinhos importados da 

Metrópole, Madeira, Açores e Domínios  
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Fonte: Quadro nQ. 61 incluído no anexo estat ís t ico. 

1 6 6 Id., correspondência recebida, correspondência das Legações Portuguesas. Washington, caixa 
550 (1 777-1796). Documento N°. XXXII intitulado "Commercio geral dos Estados Unidos com as 
principaes potencias da Europa e particulamente com Portugal" anexo ao ofício n^. 42 do 
ministro residente, Cipriano Ribeiro Freire, para o Secretário de Estado dos Negócios 
Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa Coutinho, datado de Filadélfia, 27 de Junho de 
1795. 
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A tabela 61, em anexo, e o gráfico 3.43 mostram claramente que a 
esmagadora maioria do vinho da Madeira, destinado aos Estados Unidos 
saía directamente do arquipélago para a América, mesmo durante os anos 
em que as forças inglesas estiveram estacionadas na ilha. O vinho exportado 
pelo Brasil e pelo arquipélago cabo-verdiano era, sem dúvida, o denominado 
vinho de roda. Aliás, uma vez verificado que quando submetido a altas 
temperaturas o vinho melhorava de qualidade, este passou a ser enviado 
para Cabo Verde, a fim de, com o calor do Verão, adquirir as propriedades 
que o tornavam tão apreciado no mercado londrino. A J u n t a da Real 
Fazenda do Funchal fomenta esta prática, a partir de 1818, que se vai 

generalizar depois de 1823 1 6 7 . 
Analisando o quadro 62 e o gráfico 3.44, vemos que os outros vinhos, 

que não o Madeira, ocupavam um lugar muito importante nas exportações 
para a América do Norte, representando, na maior par te dos anos 
percentagens superiores a 50%. 

Gráfico 3.44 - Importações de vinhos portugueses, exceptuando o vinho 
da Madeira (percentagem em relação ao total importado de Portugal, 

Madeira, Açores e Domínios) 

Fonte: Quadro n!2. 62 incluído no anexo estatístico. 

1 6 7 VIEIRA, Alberto, ob. cit., p. 70. 
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Estas diminuem entre 1802 e 1804 e apresentam um decréscimo 
constante entre 1808 e 1811, após o que voltam a subir. Convém referir que 
a partir de 1816 os dados se apresentam falseados, pois os vinhos de 
Tenerife, na fonte consul tada, aparecem somados aos do Faial, sendo 
impossível separá-los. De qualquer modo, os vinhos continentais ocupam o 
lugar mais importante, embora os dos Açores e em certos anos os do 
arquipélago madeirense, que não o denominado vinho da Madeira, também 
apresentassem alguma relevância. Por outro lado, as reexportações de Cabo 
Verde eram insignificantes, exceptuando as do ano económico 1809/1810 no 
decurso do qual estas ilhas enviaram para os Estados Unidos 84.009 galões 
(36,459% do total). O Brasil t ambém reexportava quant idades muito 
pequenas de vinho, com excepção dos anos fiscais de 1811 /1812 e 
1816/1817 em que vendeu aos americanos respectivamente 17.077 galões 
(13,653%) e 24.729 galões (9,779%). 

Os quadros 63 e 64, em anexo, mostram a parte que cabia aos vinhos 
de Lisboa e Porto bem como aos de Tenerife e do Faial entre 1816 e 1822. Em 
relação tanto a uns como a outros, é curioso notar que, tal como acontecia 
com o vinho da Madeira, estes eram adquiridos em vários locais e não 
unicamente nos dois países ibéricos ou n a s i lhas a t lân t icas deles 
dependentes. Em 1816/1817 os vinhos de Lisboa e Porto representaram 
11,126% de todo o vinho adquirido pelos Estados Unidos e em 1821/1822, 
15,451%. J á em 1795 Cipriano Ribeiro Freire se referia à boa reputação de 
que gozavam os vinhos de Lisboa, estando a sua importação em franco 
progresso168. Tal como o Madeira, os direitos alfandegários sobre os vinhos 
de Lisboa também aumentaram ao longo dos anos. Assim, em 1790 estes 
eram de 10 cêntimos por galão, dois anos depois passam para 25 cêntimos 
(agravados em 10% se t r anspor t ados a bordo de embarcações não 
americanas), em 1800 já pagam 30 cêntimos e em 1816 meio dólar169 . 

168 A N T T Ministério dos Negócios Estrangeiros, Arquivo Central, correspondência recebida, 
correspondência das Legações Portuguesas. Washington, caixa 550 (1777-1796). Documento 
N° XXXII intitulado "Commercio geral dos Estados Unidos com as principaes potencias da 
Europa e particulamente com Portugal" anexo ao ofício n°. 42 do ministro residente, Cipriano 
Ribeiro Freire, para o Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto 
de Sousa Coutinho, datado de Filadélfia, 27 de Junho de 1795. 

1 6 9 Id ibid. Documento LV "Analyse de todos os Actos do Congresso dos Estados Unidos da 
America, desde a sua actual Constituição até o mez de ... de 1795, pelo que respeita aos 
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Os portos italianos também enviavam uma quantidade apreciável 
destes vinhos portugueses para o continente americano, ultrapassando no 
biénio 1817/19 e em 1820/1821 as vendas de Portugal. Este fenómeno deve-
se certamente às deficiências dos registos americanos já apontados. Trata-se 
certamente de vinhos transportados a bordo de navios, que na viagem entre 
a Península Itálica e os Estados Unidos tocavam em portos portugueses 
onde o carregavam. Em relação aos vinhos de Tenerife e do Faial verificámos 
que da Espanha e ilhas Canárias saiu a maior porção, cabendo a Portugal, 
Madeira e Açores uma parte muito pequena. O que acabámos de escrever 
explica-se pelo facto das quantidades de vinhos de Tenerife, importados 
pelos Estados Unidos, serem superiores às dos dos Açores170. 

Conforme vimos, os direitos alfandegários sobre os vinhos foram 
aumentando ao longo dos anos. Aliás, as taxas sobre os outros produtos 
também cresceram. A explicação para isto reside no facto das alfândegas 
serem uma fonte de rendimento para o governo federal que t inha de fazer 

direitos que devem pagar os vinhos, e os navios estrangeiros na sua entrada nestes portos" 
parte do relatório intitulado "Commercio geral dos Estados Unidos com as principaes potencias 
da Europa e particularmente com Portugal" anexo ao ofício n a . 42 do ministro residente, 
Cipriano Ribeiro Freire, para o Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, 
Luís Pinto de Sousa Coutinho, datado de Filadélfia, 27 de Junho de 1795; Documento nQ. LV 
"Taboada dos direitos que actualmente pagam os vinhos na sua entrada nos portos dos Estados 
Unidos, anno de 1795, que corrige e reduz á sua devida exactidão o Mapa que acompahou o 
documento nQ. LV, pertencente ao officio nQ. 42" anexo ao ofício nB. 69 do ministro residente, 
Cipriano Ribeiro Freire, para o Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, 
Luís Pinto de Sousa Coutinho, datado de Filadélfia, 25 de Fevereiro de 1796; Documento na. 
LXXXV "Reflections on the progress, state, and effect of the duties laid on the entry of wines into 
the United States" anexo ao ofício ne . 84 do ministro residente, Cipriano Ribeiro Freire, para o 
Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, datado de Filadélfia, 28 de Maio 
de 1796 (Vide Anexo II, doe. n« 14); B.N.L., mss. 60, ne .4, doc.2. AZAMBUJA, Jacob Frederico 
Torlade Pereira de — Relatório acerca das relações comerciais entre Portugal e os Estados 
Unidos (1825), Lisboa, 24 de Setembro, de 1825, fis. 1. 

Torna-se difícil saber a quantidade de vinho do Pico (o Fayal Wtne) exportado para os Estados 
Unidos. Através da fonte consultada, porém, apenas conseguimos apurar a quantidade dos 
vinhos que dos Açores saíram para a América, conforme se pode ver no quadro seguinte: 

Quadro IV - Exportações de vinhos dos Açores para os Estados Unidos 
(Unidade- galão) 

Anos Quant. 
1816/17 63593 
1817/18 6702 
1818/19 2384 
1819/20 
1820/21 77757 
1821/22 18 107 
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face, em 1795, segundo Cipriano Ribeiro Freire, a despesas de cerca de seis 
milhões de dólares por ano. E o rendimento dos vinhos não era de modo 
nenhum algo de negligenciável, dado que rondava os 650.000 dólares 
anuais 1 7 1 . 

O quadro 65, em anexo, mostra-nos, ainda, que através dos diversos 
portos dos territórios portugueses foram reexportadas pequenas quantidades 
de vinhos estrangeiros. De qualquer modo, estes, com excepção dos anos 
fiscais de 1812/1813 e 1820 /1821 , representaram u m a percentagem 
insignificante do total dos vinhos importados de Portugal, arquipélagos 
atlânticos e Brasil, pelos Estados Unidos. 

Em relação às outras bebidas alcoólicas (quadro 66, em anexo), as 
quantidades importadas do espaço português ao longo do período estudado 
são também muito pequenas . Apenas atingem e u l t r apassam 1% em 
1809/1810. Os principais fornecedores destas bebidas eram os domínios da 
Grã-Bretanha e da Dinamarca, embora a França e os Países Baixos também 
ocupassem um lugar relevante. Pelo quadro 67, em anexo, constatámos que 
a importância das várias parcelas do Império português, como fornecedores 
de bebidas alcoólicas aos Estados Unidos, variou ao longo do tempo, embora 
a maior parte tivesse saído pelos portos continentais. 

Sal 

Já atrás referimos a importância de que se revestia o sal no âmbito 
das relações entre Portugal e a América do Norte, antes da independência 
das treze colónias e as razões, porque o de origem portuguesa era preferido 
ao das outras regiões. Os Estados Unidos importavam dois tipos de sal de 
Portugal e dos arquipélagos atlânticos: um sal mais denso e um sal menos 
denso. O mais denso aparece expresso em libras-peso e os American State 
Papers informam que pesava mais de 56 libras por bushel, enquanto o menos 
denso é apresentado em bushels, com a indicação de que cada bushel é igual 

A.N.T.T., Ministério dos Negócios Estrangeiros, Arquivo Central, correspondência recebida, 
correspondência das Legações Portuguesas. Washington, caixa 550 (1777-1796). Documento 
N°. XXXII intitulado "Commercio geral dos Estados Unidos com as principaes potencias da 
Europa e particulamente com Portugal" anexo ao ofício n». 42 do ministro residente, Cipriano 
Ribeiro Freire, para o Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto 
de Sousa Coutinho, datado de Filadélfia, 27 de Junho de 1795. 
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ou inferior a 56 libras-peso. Por outro lado, como é do conhecimento geral, 
este produto é tanto mais denso quanto mais fino for. Daí, podermos 
considerar, sem grande margem de erro, que o sal com indicação de mais 
denso se tratava na realidade de sal fino e o menos denso de sal grosso. 

Convém referir que os American State Papers não fazem distinção 
entre estas duas qualidades nos períodos de 1789 a 1791 e de 1816 a 1822. 
Como não se nos afigura plausível que os norte-americanos não tivessem 
adquirido sal fino nestes períodos, estamos convencidos que estas duas 
espécies de sal não foram registadas separadamente. A confirmar esta nossa 
asserção, detectámos, através dos quadros 68 e 69, que as quantidades 
importadas entre 1789 e 1791 são superiores às dos anos posteriores, 
voltando a aumentar a partir de 1816. Cipriano Ribeiro Freire informava, em 
1798, que o sal proveniente de Inglaterra pagava direitos segundo o seu peso 
e o de Setúbal era sempre medido em bushels ou fangas de 2,5 alqueires172 . 
Na realidade, porém, algum do sal comprado na Grã-Bretanha aparece nos 
registos americanos medido em bushels e algum do importado do território 
português em libras-peso. Uma vez que se tornava impossível reduzir, com 
rigor, os dois tipos de sal a uma unidade comum, dado as densidades do sal 
fino e do grosso serem diferentes, optámos por organizar quadros separados, 
que passámos a comentar. Assim, da tabela 68 consta todo o sal que 
aparece em bushels na documentação, apesar de suspeitarmos que algum 
deste era sal fino. Por sua vez, o quadro 70 foi organizado com o sal medido 

em libras-peso. 
Vamos começar por analisar o quadro 68, em anexo e o gráfico 3,45 

que nos mostram as importações de sal grosso efectuadas pelos Estados 
Unidos. Verifica-se, de imediato, que os principais fornecedores deste 
produto eram além de Portugal e seus domínios, a Grã-Bretanha e 
territórios dependentes e a Espanha. Todos os outros países e colónias têm 
pouca importância neste tráfego. 

172 [ d correspondência recebida, correspondência das Legações Portuguesas. Washington, caixa 
551 (1797 1812). Documento N°. CXXXIII intitulado "Exportação de Portugal e seus domínios, 
para os Estados Unidos da Ammerica no anno de 1796" anexo ao ofício n». 147 do ministro 
residente, Cipriano Ribeiro Freire, para o Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da 
Guerra Luís Pinto de Sousa Coutinho, datado de Filadélfia. 24 de Dezembro de 1798. 
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Gráfico 3.45 - Importações de sal menos denso 
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Fonte: Quadro rr5. 68 incluído no anexo estatístico. 

As Importações de sal grosso pelos Estados Unidos decrescem nos 
dois primeiros anos da série considerada. Em 1794/95 ainda apresentam um 
valor mais baixo, mas sobem no ano seguinte. Mantêmse acima do milhão 
de bushels até à dobragem do século, subindo para lá dos 2.000.000 em 
1802/1803. No ano seguinte, assistese a uma ligeira quebra, recuperando a 
partir de 1804, mantendose em alta até 1807. Neste ano, dada a situação 
europeia, estas compras registam uma descida brusca, para se reduzirem a 
um número insignificante (365 bushels, comprados nas colónias britânicas). 
Os norteamericanos entre 1 de Outubro de 1809 e 30 de Setembro de 1813 
não compram sal. 

O Secretário do Tesouro, Albert Gallatin, num relatório apresentado 
à Câmara dos Representantes, em 7 de Janeiro de 1809, afirmava ter razões 
para acreditar que a quantidade de sal então existente no país não era 
suficiente para o consumo desse ano, não sendo possível suprir as 
deficiências com a produção interna. Por outro lado, o mesmo responsável 
governamental afirmava ser do conhecimento geral o facto de, nos anos 
anteriores, o sal ter sido principalmente importado de Inglaterra como lastro 
dos navios. Deste modo, o Secretário do Tesouro declaravase favorável a um 
encorajamento das importações e a que fossem tomadas medidas tendentes 
a permitir um autoabastecimento. Além de referir as possibilidades de um 
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aumento da produção in terna , Albert Gallatin p r o p u n h a isentar a 
importação de sal do embargo decretado pelo governo americano, ou mesmo 
adiar a aplicação desta medida para 1 de Julho seguinte, ou, ainda, que 
barcos americanos fossem autorizados a carregar este produto em 

determinados portos1 7 3 . 
O recomeço das importações é modesto, mas têm um crescimento 

rápido até 1815/1816, atingindo, nessa altura, o valor máximo de todo o 
período (5.486.038 bushels). Após a descida verificada em 1816/1817, volta a 
subir no ano económico seguinte, mantendo até 1822, esta tendência. 

Gráfico 3.46- Importações de sal menos denso da Grã-Bretanha e seus 
Domínios (percentagem em relação ao total) 
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Fonte: Quadro ne . 68 incluído no anexo estatístico. 

A percentagem das ilhas britânicas é superior a 50% em 1794/1795, é 
irregular até 1798 para, a partir de então, apresentar uma tendência 
crescente até 1800/1801, quando atinge o máximo de 61,083% e um valor de 
1.308.572 bushels. Entre esta data e 1807/1808 oscila entre entre os 38% e 
os 57%. As compras americanas recomeçam t imidamente em 1813 e 

173 ESTADOS UNIDOS, Congresso, ob. cit., vol. VII, p. 741. 
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aumentam até 1817/1818, depois até 1822, conhecem altos e baixos. Em 
termos percentuais , a importância da GrãBretanha como fornecedora 
flutua, embora representando sempre mais de 35% do total importado. 

Gráfico 3.47  Importações de sal menos denso da Grã-Bretanha e seus 
domínios, comparados com o total 
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Fonte: Quadro ng. 68 incluído no anexo estatístico. 

Os domínios da GrãBretanha exportaram quantidades significativas 
de sal menos denso para os Estados Unidos. Com excepção de 1794/95 as 
compras de sal a estes territórios sob administração britânica situaramse 
sempre acima dos 10% do total. Ultrapassaram os 20% entre 1801 e 1804, 
bem como em 1815/1816, 1817/1819 e 1821/1822. Atingiram os 63,145% 
em 1814/1815 e os 100% em 1808/1809. Esta última data, porém, foi 
excepcional, ficando este tráfico interrompido até 1813. O sal exportado 
através de Gibraltar ganha, a partir de 1816, alguma expressão. Tratavase, 
sem dúvida, na sua maior parte, de sal espanhol. De facto, a Espanha era 
outra das fontes do seu abastecimento. Este país, contudo, forneceu mais de 
10% do total em 1804/1805 e 1815/1816 e ultrapassou os 20% somente em 
1818/1819, altura em que a importação atingiu o máximo 874.978 bushels. 
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Gráfico 3.48 - Importações de sal menos denso de Portugal, Madeira, 
Açores e Domínios, (percentagem em relação ao total) 
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Fonte: Quadro ng. 68 incluído no anexo estatístico. 

Gráfico 3.49 - Importações de sal menos denso de Portugal, Madeira, 
Açores e Domínios, comparados com o total 
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Portugal metropolitano, a Madeira e os Açores, nos dois primeiros 
anos do período considerado, não têm muita relevância como vendedores de 
sal aos americanos. Porém, a partir de 1794/1795 aumentam de importância 
atingindo o máximo em 1797/1798 com 582.822 bushels, ou seja 30,768% do 
total. Este produto não pagava direitos alfandegários muito elevados, 
chegando aos portos americanos geralmente como lastro, mal dando para 
cobrir o custo do frete174. A partir de 1798 o peso de Portugal e ilhas 
decresce, em termos percentuais, até 1806, subindo nos dois anos fiscais 
subsequentes . Quando as importações são re tomadas em 1813, as 
quantidades ultrapassam os 100.000 bushels, correspondendo a 38,734% do 
total. O máximo é atingido em 1815/1816 com um valor de 918.527 bushels, 
representando 16,743% do total. As importações de sal português mantêm-
se acima do 10% até 1818, sofrem uma quebra brusca em 1818/1819 e no 
biénio 1820/1822 ganham novo fôlego. 

Os domínios de Portugal também forneciam sal grosso aos Estados 
Unidos, mas só u l t rapassam os 10% em 1801/1802 e 1804/1806. Os 
volumes máximos e mínimos atingem-se respectivamente nos anos fiscais de 
1805/1806 e 1813/1814. 

O quadro 69, em anexo, e o gráfico 3.50 revelam que Portugal 
Continental e o arquipélago cabo-verdiano eram quem exportava a maior 
parte do sal menos denso para a América do Norte. 

A Madeira, os Açores e o Brasil quase não t inham n e n h u m a 
expressão neste tráfico. Ao longo do período analisado, Cabo Verde apenas 
ultrapassou a metrópole como fornecedor de sal aos americanos no biénio 
económico 1804/1806. É, ainda, de referir o ano económico de 1816/1817, 
em que as vendas caboverdianas atingiram os 40,349%. Por outro lado, é 
necessário ter em atenção ao facto do sal, o único mineral de valor que estas 

1 7 4 A N T T Ministério dos Negócios Estrangeiros, Arquivo Central, correspondência recebida, 
correspondência das Legações Portuguesas. Washington, caixa 550 (1777-1796). Documento 
NQ XXXII intitulado "Commercio geral dos Estados Unidos com as principaes potencias da 
Europa e particulamente com Portugal" anexo ao ofício n». 42 do ministro residente, Cipriano 
Ribeiro Freire, para o Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto 
de Sousa Coutinho, datado de Filadélfia, 27 de Junho de 1795. 
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ilhas possuiam, ter sido desde o século XV continuada e ininterruptamente 
importante no comércio internacional175 . 

Gráfico 3.50 - Importações de sal menos denso de Portugal continental 
e Cabo Verde comparadas com o total importada da Metrópole, 
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Fonte: Quadro n!. 69 incluído no anexo estatístico. 

As regiões fornecedoras de sal mais denso, ou seja de sal fino, são as 
mesmas que exportavam o sal grosso. Pelo que nos é dado observar no 
quadro 70 os principais fornecedores de sal fino aos Estados Unidos parecem 
ser a GrãBretanha e seus domínios, logo seguidos de Portugal e territórios 
dependentes, ocupando a Espanha e o respectivo império uma posição mais 
modesta. 

1 7 5 DUNCAN, T. Bentley, ob. cit., p. 168, 190. 
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Gráfico 3.51 - Importações de sal mais denso da Grã-Bretanha e seus 
domínios, comparados com o total 
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Fonte: Quadro ng. 70 incluído no anexo estatístico. 

Gráfico 3.52 - Importações de sal mais denso da Grã-Bretanha e seus 
Domínios, (percentagem em relação ao total)  
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Fonte: Quadro nQ. 70 incluído no anexo estatístico. 
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O ano em que as quantidades de sal fino importado da Inglaterra são 
menores é o de 1798/1799, mas ainda assim representaram mais de oito 
milhões de libraspeso. Em 1806/1807 os Estados Unidos adquiriram para 
cima de 59 milhões de libraspeso deste produto e, no ano económico 
seguinte, o sal exportado pelas ilhas britânicas foi equivalente a cerca de 
58% do total comprado pelos norteamericanos no estrangeiro. Os domínios 
da GrãBretanha têm o seu ponto máximo em 1795/1796, com quase 31 
milhões de libraspeso e o mínimo em 1807/1808 com perto de 5 milhões de 
]ibraspeso. As quantidades de sal fino exportadas através de Gibraltar não 
têm muita importância. 

Gráfico 3.53  Importações de sal mais denso de Portugal, Madeira, 
Açores e Domínios, comparados com o total 
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Fonte: Quadro ní!. 70 incluído no anexo estatístico. 

Exportado por Portugal, Madeira e Açores, o sal fino aumenta, em 
termos percentuais, entre 1794 e 1797, apresentando, a partir daqui uma 
tendência decrescente até 1801. Recupera até 1803 para logo voltar a descer 
e atingir a percentagem mais baixa em 1804/1805. Sobe novamente nos dois 
anos fiscais seguintes, mas, quando as importações são interrompidas, está 
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outra vez em queda. Este tráfico recomeça em 1813/1814 e, apesar de 
Portugal exportar uma quantidade de sal fino inferior à de qualquer ano 
anterior, mesmo assim representa 67,149% do comprado pelos norte

americanos ao estrangeiro. Os valores importados aumentam nos dois anos 
seguintes, porém a sua percentagem decresce muito. 

Gráfico 3.54 - Importações de sal mais denso da Grã-Bretanha e seus 
Domínios, (percentagem em relação ao total)  
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Fonte: Quadro n9. 70 incluído no anexo estatístico. 

O sal mais denso exportado pelos domínios portugueses era única e 
exclusivamente de origem caboverdiana. Até ao início do século XIX 
equivalia a menos de 10% do total importado pelos Estados Unidos. Em 
1802/1803 desce e no ano seguinte sobe aos 18,658%, verificandose depois 
a tendência de descida até 1807/1808. No biénio económico 1814/1816, as 
quantidades de sal fino vendidas por Cabo Verde at ingem valores 
significativos, embora, em termos percentuais, rondem apenas os 8%. 
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Gráfico 3.55 » Importações de sal mais denso de Portugal continental e 
Cabo Verde comparadas com o total importado da Metrópole, Madeira, 
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Fonte: Quadro n{!. 71 incluído no anexo estatístico. 

Através do quadro 71, em anexo, e do gráfico 3.55 vemos que entre 
1795/1796 e 1802/1803 Portugal metropolitano exportava mais de metade 
do sal fino vendido pelo espaço português, de 1803/1804 a 1805/1806 as 
posições invertem-se e as ilhas cabo-verdianas passam a ocupar o primeiro 
lugar. Depois de 1807, o continente português volta a ocupar a primazia 
neste tráfico. Em 1813/1814, quando os Estados Unidos retomam as 
importações de sal, apenas a metrópole envia este produto para a América 
do Norte. É curioso, ainda, referir que em 1806/1807 a Madeira exportou 
para cima de 1.200.000 libras-peso e em 1814/1815 cerca de 642.000 libras-
peso deste produto, ou seja, respectivamente 5,047% e 12,060% de todo o sal 
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fino comprado pelos norte-americanos a Portugal e colónias. Este não era 
certamente de produção local, mas, dadas as deficiências dos registos das 
importações americanas já apontadas, tratava-se com certeza de sal de 
outra proveniência entrado em portos estadunidenses a bordo de navios cuja 
última escala t inha sido a Madeira. Parece-nos plausível, esta explicação 
dado que os arquipélagos madeirense e açoriano têm pouca relevância neste 
tipo de trocas, nos restantes anos do período estudado. 

E, ainda, de mencionar o facto de navios americanos que se dirigiam 
para portos brasileiros fazerem escala em Cabo Verde, a fim de aí carregar 
sal. Embora contra a lei portuguesa, era depois desembarcado no Brasil, 
levando ilegalidade deste tipo de tráfego à intervenção do cônsul-geral 
interino em Nova Iorque, Joaquim José Vasques Junior, que fez publicar um 
documento, em Dezembro de 1816, no qual advertia que todo o sal 
transportado por barcos dos Estados Unidos não seria autorizado a entrar 
em território brasileiro. Esta atitude justificava-se, porque o comércio entre 
os portos dos domínios portugueses estava reservado às embarcações 
nacionais1 7 6 . 

Frutos 

Conforme vimos no capí tulo anter ior , os no r t e -amer icanos 
compravam frutos a Portugal. Os American State Papers só fazem referência 
a estas trocas a partir de 1803, embora as Balanças de Comércio registem 
compras destes produtos já desde finais do século XVIII e, mesmo antes da 
independência americana, hajam referências a este escambo. 

A.N.T.T., Ministério dos Negócios Estrangeiros, Arquivo Central, correspondência recebida, 
correspondência dos consulados portugueses nos Estados Unidos da América, caixa 273 
(1788-1832). Ofício n s . 2 do cônsul interino em Nova Iorque, Joaquim José Vasques Junior, 
para o Presidente da Real Junta do Comércio, Agricultura, Fábricas e Navegação do Reino do 
Brasil e seus domínios, datado de Nova Iorque, 13 de Janeiro de 1817 (Vide Anexo II, doe. ng 

40). Anexo a este ofício está a tradução do documento publicado pelo cônsul, com data de 19 
de Dezembro de 1816, no qual informava da ilegalidade do transporte de sal entre Cabo Verde 
e o Brasil por navios americanos. 
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Gráfico 3.56 - Importações de frutos da Espanha e dos domínios da Grã-
Bretanha, comparados com o total  
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Fonte: Quadro n!?. 72 incluído no anexo estatístico. 

Gráfico 3.57 - Importações de frutos da França, portos italianos e ilha 
de Malta, comparados com o total  
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Fonte: Quadro nQ. 72 incluído no anexo estatístico. 
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Os principais fornecedores de frutos são a Espanha e ilhas Canárias, 
a França, a Península Itálica, os Domínios da GrãBretanha e certas regiões 
do continente asiático (quadro 72, em anexo). Apesar da situação delicada 
porque vai passar a Espanha, a partir de 1808, os fornecimentos deste país 
nunca são interrompidos, embora sofram uma quebra em 1814/1815. Por 
outro lado, grande parte das frutas que aparecem na rubrica Domínios da 
GrãBretanha eram na realidade de produção espanhola, exportadas através 
de Gibraltar. E, depois de 1815, houve um grande incremento das 
exportações para os Estados Unidos. As vendas da França, por seu lado, são 
irregulares, dadas as guerras em que este país se viu envolvido até à derrota 
final de Napoleão, em Waterloo. Conhecem um máximo em 1815/1816, após 
o que permanecem instáveis, embora haja tendência para diminuirem a 
partir de 1820. As exportações da Itália, por seu turno, também vão sofrer 
variações entre 1803 e 1822, estando interrompidas de 1812 a 1814, para 
atingir o mínimo em 1808/1809 e o máximo em 1815/1816. 

Gráfico 3.58 - Importações de frutos de Portugal, Madeira, Açores e 
Domínios, comparados com o total  

Milhares de libraspeso 
10000 T 

1000 

y""**'"~" * 

100 
■ 

10 

1 

/ \ / \ * 
\ / » * * 1 

V \ / v \ 
\ 

0,1  \ 
\ / 

0,01  ■ ■ i i i ■ i i i i i i i i i i i i 1 1 1 0,01  i i i i i i i i i i i i i i i i i i 

8
0
0
/
0
1
 

8
0
5
/
0
6
 

8
1
0
/
1
1
 

OO 

CM 

O 
CM 
CO 

_ _ „ _ , — ~̂ ' 

Pui Lugal, Madeiia e Ayuies 
Domínios de Portugal 
Total importado pelos E.U.A. 

Fonte: Quadro nQ. 72 incluído no anexo estatístico. 

254 



No que diz respeito aos domínios portugueses, estes têm pouca 
importância, vendendo aos norteamericanos quantidades muito pequenas. 
Portugal, a Madeira e os Açores, por seu lado, têm uma certa relevância e as 
exportações aumentam até 1807/1808. Nesta data sofrem uma quebra, para 
logo no ano seguinte voltarem subir, tendência que se vai manter até 1811. 
No ano económico de 1811 /1812 verificase uma nova baixa n a s 
importações, mas no ano seguinte atingem o valor mais elevado de todo o 
período. Descem novamente a partir de 1813 e alcançam o valor mínimo em 
1816/1817, ganhando no ano seguinte as importações nova expressão, para 
depois entrarem em queda até 1822. 

Gráfico 3.59 - Importações de frutos de Portugal continental 
comparadas; com o total importado da Metrópole, Madeira, Açores e 
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Fonte: Quadro n£?. 73 incluído no anexo estatístico. 

Se analisarmos a quadro 73 e o gráfico 3.59 verificámos que o 
continente português era, sem dúvida, quem mais frutos exportava para a 
América do Norte, com excepção de dois anos ao longo do período 
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considerado. Em 1807/1808 Cabo Verde vendeu uma quantidade várias 
vezes superior à de Portugal continental, enquanto a Madeira e os Açores 
não enviaram nada para os Estados Unidos. Em 1817/1818, porém, é a vez 
do arquipélago madeirense ultrapassar a metrópole como abastecedor de 
frutos aos norte-americanos. O tráfico comercial entre os Estados Unidos e 
as ilhas Terceira e S. Miguel era insignificante. Contudo, es tas ilhas 
enviavam laranjas e limões em troca dos poucos produtos americanos que 
importavam177. Em 1820 a ilha de S. Miguel exportou para Nova Iorque 800 
caixas de laranja doce, correspondentes a cerca de 1,55% do total, sendo o 
principal destino a Inglaterra com 46.824 caixas, logo seguido de S. 
Petersburgo com 2.102 l 7 8 . 

Açúcar 

Os principais fornecedores dos vários tipos de açúcar aos Estados 
Unidos eram as colónias da Espanha, França e Grã-Bretanha, embora as 
importações provenientes dos domínios da Dinamarca, Suécia e Países 
Baixos também não fossem de desprezar, conforme está patente no quadro 
74, em anexo. Portugal continental e os arquipélagos madeirense e açoriano 
exportaram pouco açúcar para a América do Norte e apenas em 1812/1813 
ultrapassaram 1%. Os domínios lusitanos, por seu turno, apresentam maior 
relevância. Não nos podemos esquecer que esta era uma das principais 
produções do Brasil. 

Além do mais, como se pode ver no quadro 75, em anexo, e no gráfico 
3.60 esta colónia era praticamente a única exportadora de açúcar, dado as 
quantidades vendidas por Cabo Verde serem insignificantes. Datam do início 
do século XIX as primeiras vendas de açúcar brasileiro aos Estados Unidos, 
que a u m e n t a m mui to em 1 8 0 8 / 1 8 0 9 e a par t i r daqu i crescem 
cont inuamente até atingirem um máximo, 8.801.044 libras-peso, em 
1811/1812. Aliás, nesta data, verifica-se uma diminuição das compras deste 

1 7 7 N.A.R.A., General records of the Department of State, Central files, Despatches from United 
States consuls In Fayal, 1795—1897, vol. 1 (March 4, 1795 — November 28, 1832). (National 
Archives microfilm publication, T203, rolo 1). Despacho do cônsul americano no Faial, John B. 
Dabney, para o Secretário de Estado, James Monroe, datado do Faial, 6 de Abril de 1812. 

1 7 8 MIRANDA, Sacuntala — O ciclo da Laranja e os "gentlemen farmers" da Ilha de S. Miguel 1780-
1880, Ponta Delgada, Instituto Cultural de Ponta Delgada, 1989, p. 18-19. 
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produto aos seus principais fornecedores, excepto no que diz respeito aos 
domínios da Suécia, em que se verifica um aumento substancial. Assim, no 
ano económico de 1811/1812, o açúcar exportado pela metrópole e pelo 
Brasil representa 10,552% de todo o importado pelos norte-americanos. 

Gráfico 3 .60 - Importações de açúcares do Brasil (percentagem em 
relação ao total importado de Portugal continental, Madeira, Açores e 

Domínios) 

Fonte: Quadro n9. 75 incluído no anexo estatístico. 

Não nos podemos também esquecer que o grande incremento após 
1808 se deve à abertura dos portos brasileiros ao comércio internacional. 
Depois de 1813, a quantidade de açúcar vendido à América do Norte diminui 
e, apesar de em 1814 começar a recuperar, nunca mais vai atingir o valor ou 
a percentagem de 1808 /1809. 

Chá 

O chá, conforme se verifica através do quadro 76, era importado 
directamente do continente asiático, sendo a China de longe o seu principal 
fornecedor. O preço porém, era elevado, pois t inha t inha de pagar taxas 
alfandegárias, que representavam cerca de metade do seu custo final. Na 
década de 20 do século XIX, uma chávena de chá era mais cara que uma 
bebida feita com whiskey. O chá, com excepção da Nova Inglaterra não 
gozava de grande popularidade entre os norte-americanos. Dado o seu preço, 
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era uma bebida consumida pelas classes abastadas e mesmo quando o 
imposto baixou continuou a ser considerado como um luxo estrangeiro, 
sendo antipatriótico consumi-lo. Nas zonas de fronteira o chá importado era 
considerado como uma bebida insípida, própria para doentes ou para 
incapazes de realizar um trabalho físico pesado1 7 9 . Refira-se, ainda, que 
este artigo era de todos os produtos que os americanos traziam da China o 
mais valioso e o mais procurado1 8 0 . 

Portugal e os restantes territórios lusos têm pouca importância neste 
tráfico com excepção de 1790/1791 em que os Estados Unidos importaram 
de Portugal continental (ver também quadro 77, em anexo) 29,037% de todo 
o chá comprado ao estrangeiro. Nos restantes anos, este escambo apenas 
ganha alguma expressão no triénio económico de 1813/1816. Em relação a 
Cabo Verde e ao Brasil, as reexportações deste produto são de tal forma 
diminutas, que não têm qualquer significado no cômputo total das compras 
americanas. Depois de quanto se disse é ainda importante referir que nos 
anos de 1790 os Estados Unidos se tornaram os maiores transportadores de 
chá para a Europa1 8 1 . 

Café (Quadros 78 e 79, em anexo) 

O café era sobretudo adquirido às colónias da França e da Espanha, 
ganhando estas últimas, maior expressão como fornecedoras deste produto a 
partir de 1806 (quadro 78, em anexo). Se Portugal e os territórios sob sua 
administração t inham pouca relevância como fonte abastecedora de chá, 
esta ainda era mais diminuta para o café que, mais caro que o chá, era um 
produto de luxo, consumido por poucos. Como era importado, porém, na 
sua maior parte, da América Latina não era alvo de desprezo. O seu preço, 
contudo, só desceu no final da década de 20, levando a um crescimento das 
importações e consequentemente a um aumento do consumo. E, apenas em 
1830, quando sob pressão das sociedades anti-alcoólicas o Congresso o 

RORABAUGH, W. J., ob. cit., p. 99. 

LUKE, Myron H., ob. cit., p. 111. 

NORTH, Douglass C. — The economic growth of the United States 1790-1860, Englewood Cliffs. 
Inc., Prentice-Hall, N.J., 1961. p. 56. 
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isentou do pagamento de direitos, se tornou tão barato quanto o whiskey. 
Deste modo, só por volta de 1833 é que o café deixou de ser um luxo só 
acessível a pessoas abastadas1 8 2 . 

Datam de 1800 as primeiras importações de café directamente do 
Brasil (quadro 79, em anexo), aumentando bas tan te nos dois anos 
seguintes. Após uma breve interrupção, são retomadas em 1805 crescendo 
rapidamente até 1810/1811. Neste ano as aquisições de café ao Brasil e a 
Cabo Verde representaram 3,027% do total comprado pelos Estados Unidos. 
Decresceram no ano económico de 1811/1812 e ganharam novo fôlego 
depois de 1815, de tal modo que em 1821/1822 os norte americanos 
compraram ao Brasil e ao arquipélago cabo-verdiano respectivamente 
2.283.280 e 1.511 libras-peso de café, equivalentes a 8,861% de todo o café 
entrado em território estadunidense. 

Especiarias (Quadros 80 e 81, em anexo) 

As especiarias eram principalmente importadas das colónias da 
Holanda e da Grã-Bretanha. Portugal metropolitano só tem alguma 
importância no ano de 1812/1813, quando reexportou para a América do 
Norte 17.141 libras-peso, correspondentes a 6,276% do total. Por seu turno, 
no decurso do triénio económico 1811/1814 assiste-se a um incremento das 
vendas por peirte do Brasil. O máximo (49.093 libras-peso, representando 
17,974% de todas as especiarias compradas pelos norte-americanos) é 
atingido em 1812/1813. Neste triénio, porém, há u m a diminuição das 
importações destes produtos. Estas atingem o mínimo de todo o período 
estudado em 1812/1813, a isto não sendo alheio o conflito armado em que 
os Estados Unidos se viram envolvidos com a Inglaterra. 

Algodão (Quadros 82 e 83, em anexo) 

As compras de algodão feitas pelos norte-americanos a Portugal e 
suas dependências foram poucas e irregulares. Os Es tados Unidos 
abasteciam-se deste produto nas colónias da Espanha, da França e da Grã-
Bretanha (quadro 82, em anexo). De todos os territórios portugueses, o 

1 8 2 RORABAUGH, W. J., ob. cit., p. 100. 
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Brasil era obviamente o principal exportador desta matéria-prima para os 
portos estadunidenses, tendo o valor máximo (75.725 libras-peso) sido 
atingido em 1817/1818 (quadro 83, em anexo). Não nos podemos esquecer 
que o algodão era um dos principais produtos vendidos pelos estados do sul 
ao estrangeiro. De facto, na última década do século XVIII, paralelamente ao 
declínio das produções tradicionais, arroz, indigo e tabaco, dá-se a ascensão 
desta matéria-prima. 

Ferro (Quadros 84 e 85, em anexo) 

Curiosamente Portugal metropolitano, os arquipélagos atlânticos e o 
Brasil forneceram ferro não trabalhado bem como artigos manufacturados 
neste metal aos Estados Unidos (quadro 85, em anexo). As quantidades 
transaccionadas nunca foram muito grandes, tornando-se maiores a partir 
de 1815. De qualquer modo, n u n c a atingiram percentagens muito 
significativas, dado que a mais elevada se situou em 1813/1814, não 
conseguindo alcançar os 2%. 

Além dos produtos que acabámos de referir, os Estados Unidos 
importavam ainda de Portugal e demais territórios portugueses aço, azeite, 
cacau, calçado, carvão, charutos, chocolate, chumbo, cordame, garrafas, 
grude, indigo, melaços, mercúrio, panos, peixe, queijo, sabão, sebo, tabaco, 
tintas, velas e vidros. Qualquer destes produtos, porém, não era objecto de 
um comércio nem muito intenso, nem muito regular, pelo que nos 
abstivemos de apresentar quadros que os representassem, além de que se 
não nos afiguram pertinentes para o presente estudo. 

Assinalem-se, por fim, as importações do biénio 1820/1822, únicos 
anos para os quais encontrámos os totais das importações dos Estados 
Unidos. Como não temos outro ponto de comparação, limitámo-nos a fazer 
algumas obervações a propósito do quadro 86, em anexo. Assim, verificámos 
que o principal fornecedor de produtos era a Grã-Bretanha, tendo também 
muita importância as colónias da Espanha, logo seguidas da França e dos 
Dominos da Grã-Bretanha. Todos os outros países têm muito menor 
expressão. O Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves ocupa um 
modestíssimo lugar, pois somando todas as suas parcelas fica-se pelos 
2,163% em 1820/1821 e pelos 2,845% em 1821/1822. 
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3.4. Produtos portugueses importados pelos vários estados da federação 
norte-americana 

A documentação consul tada apenas discrimina, para o período 
estudado, as importações por estados nos anos fiscais de 1789/1790 e 
1790/1791. Assim, no biénio em questão os maiores clientes dos produtos 
que pagavam direitos ad valorem foram os estados da Pensilvânia e do 
Massachusetts ( gráfico 3.61 e quadro 87, em anexo). 

Gráfico 3.61 - Importação de produtos ad valorem por Estados 
no biénio económico 1789/1791 
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Fonte: Quadro n". 87 incluído no anexo estatístico. 

Em relação aos vinhos, tal como fizemos anteriormente, dividimo-los 
em dois quadros, um para o vinho da Madeira e outro para os restantes. 

Os principais clientes do vinho da Madeira entre 1 de Outubro de 
1789 e 30 de Setembro de 1791 (gráfico 3.62 e quadro 88, em anexo) foram 
os estados da Pensilvânia e de Nova Iorque, aparecendo em terceiro lugar, 
em 1789/90 a Carolina do Sul e em 1790/91 a Virginia. O mapa III. 1, 
construído com dados relativos ao ano económico 1789 /90 , i lustra 
amplamente este fluxo e a importância da Pensilvânia e Nova Iorque como 
local de destino do vinho da Madeira, exportado directamente da ilha. Em 
contrapartida, a Carolina do Norte como área receptora do mesmo produto 
desempenha um papel reduzido. 
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Gráfico 3.62  Importação de vinho da Madeira por Estados no biénio 
económico 1789/1791 
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Fonte: Quadro ne . 88 incluído no anexo estatístico. 

Gráfico 3.63 - Importação de vinhos, excepto o vinho da Madeira, 
por Estados no biénio económico 1789 /1791  
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Fonte: Quadro ng. 89 incluído no anexo estatístico. 

O Connecticut, o Delaware, a Georgia e o Rhode Island não 
compraram vinho da Madeira directamente a Portugal neste biénio. O estado 
de Nova Jérsia não adquiriu nenhum Madeira em 1789/90 e apenas 3.174 
galões (0,898% do total comprado directamente a Portugal, arquipélagos 
atlânticos e domínios) em 1790/91 . Através do mapa III.2, por confronto 
com o mapa III. 1, vemos claramente a reduzida importância de Portugal 
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continental, Açores e Cabo Verde como fornecedores desta bebida. Nesta 
altura, conforme verificamos, ainda não se havia generalizado o hábito de 
mandar o vinho passar o Verão no arquipélago cabo-verdiano, a fim de 
melhorar a sua qualidade. 

Os mapas IH.3 e III.4 mostram que a Pensilvânia é o principal destino 
dos vinhos metropolitanos portugueses, enquanto o Massachuset ts é a 
principal porta de chegada dos vinhos açorianos, j á de Cabo Verde e da 
Madeira os quantitativos exportados para os vários estados da união são 
diminutos. 

No que diz respeito aos outros vinhos portugueses (gráfico 3.63 e 
quadro 89, em anexo), o principal destino foi de longe a Pensilvânia, 
seguindo-se Massachusetts em segundo lugar, numa posição mais modesta. 
Os estados de Nova Iorque e do Maryland também compraram quantidades 
elevadas de vinhos lusitanos. Por seu lado, o Delaware, o New Hampshire e 
Nova Jérsia não adquiriram quaisquer vinhos directamente a Portugal ou 
arquipélagos atlânticos no biénio considerado. A Georgia importou 838 
galões de vinhos de Portugal continental em 1789/90 e nenhum em 
1790/91, ao passo que o Connecticut não adquiriu nada na primeira metade 
do biénio e apenas 281 galões na segunda parte. 

Gráfico 3.64 - Importações totais de sal por Estados no biénio 
económico 1789 /1791 
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Fonte: Quadro n9. 90 incluído no anexo estatístico. 
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Gráfico 3.65 -Importações de sal de Portugal continental por Estados no 
biénio económico 1789/1791 
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Fonte: Quadro nQ. 90 incluído no anexo estatístico. 

Gráfico 3.66 - Importações de sal de Cabo Verde por Estados no biénio 
económico 1789 /1791 
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Fonte: Quadro n°. 90 incluído no anexo estatístico. 

O outro produto importante no comércio luso-americano era, 
conforme referimos, o sal. Se analisarmos o quadro 90 e os gráficos 3.64, 
3.65 e 3.66 vemos que no biénio 1789/1791 os maiores compradores do sal 
português e cabo-verdiano foram os estados do Massachusetts e da 
Pensilvânia, ocupando o primeiro a posição cimeira em 1789/90 e o 
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segundo, em 1790/1791 , foi quem mais sal importou. Nova Iorque e o 
Maryland também receberam grandes quantidades deste produto, sobretudo, 
na primeira metade do biénio. O estado da Virgina, em 1789/1790 (ver mapa 
III. 5) e 1790/1791 , comprou respectivamente 10.393 e 13.949 bushels. 
Refira-se também que o New Hampshire e o Rhode Island ocupavam um 
lugar secundár io como dest ino do sal por tuguês . Ainda assim, em 
1790/1791, o primeiro importou 12.968 bushels e o segundo 13.524 bushels 
de sal português. Por outro lado, é de assinalar que o Delaware e a Nova 
Jérsia não adquiriram sal directamente a Portugal ou a Cabo Verde no 
biénio considerado. Este arquipélago foi, porém, o maior fornecedor deste 
mineral, ao Massachusetts, no ano de 1789/1790. A importância das ilhas, 
amplamente ilustrada no mapa III.6, prende-se com o facto dos negociantes 
deste estado da Nova Inglaterra manterem relações comerciais com a costa 
ocidental africana. 

Na realidade, o tráfico americano com Cabo Verde era, no dizer de 
George E. Brooks,Jr., tangencialmente relacionado com o efectuado na 
África Ocidental. De facto, navios que não conseguiam obter cargas de 
retorno n a Europa dirigiam-se a este arquipélago, em lastro, para 
carregarem sal. Aí, segundo o referido autor, muitos dos capitães obtinham 
valiosas informações acerca da costa ocidental africana, para onde faziam 
subsequentes viagens de carácter comercial183. De qualquer modo, porém, 
no biénio 1789/91 a maior parte do sal entrado em território estadunidense 
era proveniente de Portugal continental, conforme tivemos oportunidade de 
mencionar mais atrás. 

Os maiores compradores de açúcar (quadro 91) em 1789/90 foram o 
Rhode Island e Nova Iorque e em 1790/91 a Pensilvânia e o Massachusetts. 
Em relação ao chá (quadro 92), o principal cliente foi a Pensilvânia, logo 
seguida do Massachusetts. Todos os outros estados compraram quantidades 
muito menores deste produto. 

BENNETT, Norman R.; BROOKS, Jr., George E. (ed.) — New England merchants in Africa. A 
History through documents 1802 to 1865, Boston, Boston University Press, 1965, p. XXII-XXK; 
BROOKS, Jr., George E. — Yankee traders, old coasters and African middlemen. A History of 
American legitimate trade with West Africa In the nineteenth century, Boston Boston University 
Press, 1970, p. 30. 

265 



Os demais artigos importados pelos diversos estados não merecem 
uma descrição tão pormenorizada quanto a que acabámos de fazer. No 
biénio considerado, as quantidades entradas nos portos dos diversos estados 
foram pouco significativas. Por aqui podemos ver que os principais clientes 
de Portugal, Madeira, Açores e domínios eram os estados do Mid-Atlantic e da 
Nova Inglaterra. Destes, os que mais produtos compravam a Portugal eram, 
sem dúvida, a Pensilvânia e o Massachusetts. 

3.5. Tonelagem dos navios 

O quadros 93 a 98, em anexo, dão-nos uma ideia da tonelagem dos 
navios americanos e estrangeiros entrados em portos estadunidenses. Estes 
números, segundo a Comissão de Comércio e Manufacturas, são relativos ao 
montante da tonelagem sobre a qual se lançavam impostos, compreendendo 
na maior parte dos casos o mesmo navio mais de uma vez por ano. Deste 
modo, estes valores não representam a quantidade da tonelagem americana 
realmente empregue no comércio externo. 

A Comissão de Comércio e Manufacturas, em 1820, referia que a 
navegação envolvida no comércio externo dos Estados Unidos era alvo de 
grande preocupação nacional. De facto, se os navios utilizados fossem 
americanos constituiam uma fonte de riqueza e poder, já se pertencessem a 
estrangeiros, seriam os países onde estavam matriculados a lucrar. A 
navegação era assim considerada como indispensável às potências que 
pretendiam afirmar os seus direitos ou a sua força no mar. 

As dec larações oficiais da tonelagem e n t r a d a em por tos 
estadunidenses apenas destrinçavam a americana da estrangeira, não sendo 
possível saber qual a quantidade envolvida no tráfego de um determinado 
país, nem qual a nacionalidade, não se conseguindo conhecer, através 
destes documentos, qual a proporção da tonelagem, pertencente aos Estados 
Unidos ou a qualquer outra nação, entrada e saída pelos portos norte-
americanos. Os registos da tonelagem proveniente do estrangeiro, entrada 
em portos americanos, t inham finalidades fiscais. Os direitos eram 
calculados de acordo com a tonelagem total dos navios. Quando a mesma 
embarcação fazia mais de uma viagem por ano, a sua tonelagem aparecia 
repetida, tantas vezes quantas o navio aportava aos Estados Unidos. Vê-se, 
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que assim, estes registos apenas mostram a tonelagem sobre a qual eram 
cobrados direitos e compreendiam o mesmo navio mais de uma vez por ano. 

J á os relatórios oficiais dos cobradores do Tesouro especificavam a 
toenlagem, a proveniência e a nacionalidade de cada navio entrado em 
portos americanos. Através destes dados é pois possível saber qual a 
tonelagem chegada de um determinado país e se era amer icana ou 
estrangeira. Por outro lado, era usual registarem-se os navios como sendo 
apenas procedentes do último porto de escala, de modo que as mercadorias 
carregadas noutros locais não aparecem como tal na documentação 
americana184. Es tas observações são importantes para conhecermos as 
limitações dos documentos que estudámos e dos dados que vamos analisar. 

A partir de 1789, os barcos de construção e propriedade estrangeiras 
passaram a pagar um direito de tonelagem de 50 cêntimos, os construídos 
na América, mas pertença de estrangeiros, 30 cêntimos e apenas 6 cêntimos 
as embarcações pertencentes a cidadãos deste país, manufacturadas ou não 
nos Estados Unidos. De igual modo, depois de 1790, todos os bens entrados 
em portos es tadunidenses , a bordo de embarcações de outros países, 
pagavam mais 10% do que os transportados por veleiros americanos. Esta a 
razão da maioria das mercadorias importadas serem transportadas por 
navios estadunidenses e da pouca importância da navegação europeia. Não 
havia, contudo, nem restrições, nem limites de carácter legal, à entrada de 
produtos de qualquer país, a bordo de barcos estrangeiros. As exportações 
eram livres e isentas de direitos185 , sendo devolvidos os direitos de entrada, 
menos 3,5%, a todas as mercadorias reexportadas186 . 

184 ESTADOS UNIDOS, Congresso, ob. cit., vol. VIII., p. 398-399. 

1 8 5 A.N.T.T., Ministério dos Negócios Estrangeiros, Arquivo Central, correspondência recebida, 
correspondência das Legações Portuguesas. Washington, caixa 550 (1777-1796). Documento 
NQ. XXXII intitulado "Commercio geral dos Estados Unidos com as principaes potencias da 
Europa e particulamente com Portugal" anexo ao ofício n e . 42 do ministro residente, Cipriano 
Ribeiro Freire, para o Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto 
de Sousa Coutinho, datado de Filadélfia de 27 de Junho de 1795; JONES, Peter d A , ob. cit., p . 
57; ESTADOS UNIDOS, Congresso, ob. clt.., vol. VIII p. 634. 

1 8 6 A.N.T.T., Ministério dos Negócios Estrangeiros, Arquivo Central, correspondência recebida, 
correspondência dos Consulados Portugueses nos Estados Unidos da América caixa 273 
(1788-1832). Ofício do cônsul interino em Nova Iorque, Joaquim José Vasques Junior, para o 
Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, 2Q. marquês de Aguiar, D. 
Fernando José de Portugal, datado de Nova Iorque, 9 de Maio de 1817. 
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Tudo isto levava na prática a que as embarcações portuguesas não 
pudessem tomar uma parte activa no comércio luso-americano. De facto, 
uma carga de 280 pipas, t an ta s quantas um navio de 150 toneladas 
comportava, se entrasse nos Estados Unidos a bordo de veleiros portugueses 
pagava mais 680$000 de direitos do que se t ranspor tada por barcos 
americanos187 . O cônsu l Inácio Palyart, por seu lado, advogava a 
necessidade dos cereais serem transportados para Portugal, a bordo de 
embarcações lusitanas, de modo a que não se tivessem de pagar fretes aos 
americanos. Para tal, defendia a imposição de um direito alfandegário de 30 
réis sobre cada alqueire de cereal entrado no país, a bordo de veleiros 
estrangeiros. Todo o t ransportado por navios nacionais, porém, estaria 
isento desta taxa1 8 8 . Apesar do interesse de Palyart a situação não mudou, 
pois, em 1823, o cônsul Joaquim César de Figanière e Morão lamentava o 
facto do comércio luso-americano ser quase todo feito por embarcações 
americanas que pagavam menos de metade dos direitos de tonelagem, porto 
e faróis que as portuguesas em portos dos Estados Unidos. Além disto, as 
tripulações lus i tanas eram mais numerosas que as es tadunidenses , 
aumentando, assim, os custos de transporte1 8 9 . 

Parece, porém, que segundo o Regulamento das Alfândegas 
americanas de Abril de 1816 houve u m a diminuição nos direitos de 
tonelagem. Assim, os navios estrangeiros que estavam sujeitos a uma taxa 

Id., ibid. Ofício do cônsul-geral Inácio Palyart datado de Filadélfia, 19 de Março de 1791. 

"O Portugal ja tem experimentado o benifflcio que lhe resulta da manufactura das suas farinhas, 
e o que nos fica he ver como avemos de transportar o grão de modo a reservarmos os frettes 
para nossa bandeira — por sima de outenta embarcaçoens sahirão destes portos para o 
Portugal desde o principio da Primavera com cargas de grão, e entre estas so quinze de piqueno 
lotte he que herão portuguesas, daqui pudera Vossa Excellencia julgar da disproporção que há 
contra nos — seria adiantar-me o querer propor hum plano para obviar esta grande perda que 
fazemos dos frettes, porem com submição a Vossa Excellencia, pareceria-me assertado que si se 
pussesse trinta réis de direito sobre cada alquer de grão que entrasse em Portugal, e que se 
perdoa-se este direito quando fosse cascos portugueses que o levassem, achava eu que bastava 
este premio para animar os navios portugueses a serem os portadores de hum género que 
annualmente tiramos de paiz estrangeiros e que pelo seu vulto emprega huma quantidade 
immensa de navios. — Meios mais eligiveis do que este se puderião adoptar, a idea que eu 
desejara inculcar he offrecer huma aventagem aos navios portugueses cujo effeito seria animar 
ou por melhor diser forçar os speculadores de grão a darem os seus frettes aos nossos navios." 
Id., ibid. Ofício do cônsul-geral, Inácio Palyart, para o Secretário de Estado dos Negócios 
Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa Coutinho, datado de Filadélfia, 27 de Junho de 
1791. 

Id., ibid. Ofício de Joaquim Cesar de Figanière e Morão, cônsul-geral em Norfolk para o 
Ministro e Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, Silvestre Pinheiro Ferreira, datado 
de Norfolk, Virginia, 8 de Setembro de 1823. 
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de 2$000 por tonelada passaram a pagar apenas 1$200 1 9 0 . Os barcos sob 
pavilhão português, para poderem pagar os direitos de tonelagem nos portos 
norte-americanos, t inham de ser medidos primeiro, pois as toneladas 
portuguesas eram maiores que as inglesas, então em vigor nos Estados 
Unidos191. Por sua vez, as taxas de pilotagem variavam conforme os portos, 
embora as embarcações estrangeiras pagassem "huma quarta parte mais que 
os navios nacionais"192. 

Por outro lado, todos os barcos ao entrar em portos portugueses 
pagavam, desde 1758, um direito de 200 réis por tonelada, para a 
manutenção dos faróis, e o denominado direito de cidade no valor de 71 réis 
por tonelada. Todos os navios que zarpassem de portos portugueses, para o 
estrangeiro, carregados com produtos de Portugal ou das colónias, pagariam 
150 réis por tonelada. Se as mercadorias portuguesas apenas constituissem 
metade ou 1/4 da carga pagariam respectivamente 100 e 50 réis. Além disto, 
as embarcações estavam sujeitas a outros emolumentos, nomeadamente 
para a obtenção de passaportes, mais altos para as portuguesas do que para 
as estrangeiras19 3. 

Cipriano Ribeiro Freire constatava em 1795 que não havia qualquer 
descriminação nos portos lusi tanos para com o comércio e navegação 
americanas. Os navios es tadunidenses poderiam obter a nacionalidade 
portuguesa desde que fossem pertencentes a súbditos do rei de Portugal e 

Id., ibid. Ofício do cônsul interino em Nova Iorque, Joaquim José Vasques Junior, para o 
Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, 2S . marquês de Aguiar, D. 
Fernando José de Portugal, datado de Nova Iorque, 9 de Maio de 1817. 

Id., ibid. Ofício do cônsul-geral em Boston, Francisco Vicente da Camará Perestrello, para o 
Desembargador Secretário, Manuel Antonio Velles Caldeira Castelbranco, datado de Boston, 18 
de Julho de 1823. 

Id., ibid. Ofício do cônsul interino em Nova Iorque, Joaquim José Vasques Junior, para o 
Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, 2 a . marquês de Aguiar, D. 
Fernando José de Portugal, datado de Nova Iorque, 9 de Maio de 1817. 

N.A.R.A., General Records od the Department of State, Central files. Notes from the Portuguese 
Legation in the United States to the Department of State, vol. 3 (October 5, 1829 — December 
30, 1846). (National Archives microfilm publication, M57, rolo 3). Tradução do despacho do 
Ministro e Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, 2S . visconde de Santarém, Manuel 
Francisco Mesquita de Macedo Leitão e Carvalhosa, para o encarregado de negócios Jacob 
Frederico Torlade Pereira de Azambuja, datado do Palácio de Queluz, 16 de Julho de 1831. 
Este despacho está anexo à nota do encarregado de negócios, Jacob Frederico Torlade Pereira 
de Azambuja, para Daniel Brent, datado de Georgetown, 2 de Maio de 1833. Transcrição do 
Decreto de 20 de Abril de 1758 anexo à nota do encarregado de negócios, Jacob Frederico 
Torlade Pereira de Azambuja, para o Secretário de Estado, Louis McLane, datado de 
Georgetown, 24 de Agosto de 1833. 
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liquidassem os direitos competentes ao Paço da Madeira. Estavam, todavia, 
sujeitos a um imposto de tonelagem de 30 cêntimos, que para os nacionais 
era de apenas 6 cêntimos1 9 4 . Até à entrada em vigor do alvará de 25 de Abril 
de 1818 os barcos americanos pagavam menos que os portugueses à chegada 
a território português. Assim, os encargos de um navio nacional de 200 
toneladas elevavam-se a 143$930 enquanto os de um barco estrangeiro eram 
de apenas 54$055 1 9 5 . 

No porto do Rio de Janeiro estas despesas atingiam os 12$600 para 
os navios ingleses, enquanto os portugueses com u m a tripulação de 8 
pessoas t inham de desembolsar 26$290. Os veleiros americanos pagavam 
21$340 ou 19$020, conforme a categoria. Todos, porém, tanto nacionais 
como estrangeiros, estavam sujeitos a direitos de ancoragem de 1$000 
diários196. A lei de 25 de Abril de 1818 obrigava todas as embarcações 
estrangeiras, entradas nos portos do Reino Unido de Portugal, Brasil e 
Algarves, bem como nos dos seus domínios, a pagarem taxas iguais às dos 
países de onde eram provenientes197 . Perante isto, e dado que a navegação 

A.N.T.T., Ministério dos Negócios Estrangeiros, Arquivo Central, correspondência recebida, 
correspondência das Legações Portuguesas. Washington, caixa 550 (1777-1796). Documento 
NQ. XXXII intitulado "Commercio geral dos Estados Unidos com as principaes potencias da 
Europa e particulamente com Portugal" anexo ao ofício n s . 42 do ministro residente, Cipriano 
Ribeiro Freire, para o Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto 
de Sousa Coutinho, datado de Filadélfia, 27 de Junho de 1795. 

N.A.R.A., General records of the Department of State, Central files. Despatches from United 
States Consuls in Lisbon 1791-1906, vol. 4 (November 9, 1807 — June 30, 1826). (National 
Archives microfilm publication, T180, rolo 4). Despacho do cônsul americano em Lisboa, J. 
Pemberton Hutchinson, para o Secretário de Estado, John Quincy Adams, datado de Lisboa, 1 
de Setembro de 1818. 

As quantias pagas pelos navios portugueses dependia de várias circunstâncias, entre as quais 
se contavam o número de tripulantes. Id. Despatches from United States Ministers to Brazil, 
1809—1906, vol. 3 (April 20, 1819 — July 12, 1821). (National Archives microfilm publication, 
M121, rolo 5). Despacho do ministro plenipotenciário, John Graham, para o Secretário de 
Estado, John Quincy Adams, datado do Rio de Janeiro, 7 de Agosto de 1819. (Nesta altura o 
alvará de 25 de Abril de 1818 ainda não tinha entrado em vigor no Brasil) 

"XI. Em todas as alfandegas do Reino Unido deveráõ pagar os navios estrangeiros, que entrarem 
do primeiro de Novembro do corrente anno em diante, os mesmos direitos de tonellada, faróes, 
ancoragem do porto, ou outro qualquer, que nos respectivos portos, donde sahirem, são ou 
forem obrigados a pagar os navios portuguezes, para o que serão remettidas as tarifas 
respectivas ás competentes estações, as quaes se augmentaráõ, ou diminuiráõ, conforme nos 
portos estrangeiros se diminuirem, ou augmentarem as contribuições dos navios portuguezes. E 
ordeno á real Junta do Commercio, que faça apromptar os faróes, que quero que de novo mais 
se estabeleção, e lhe ficará competindo o cuidado, e administração délies, e o rendimento da 
respectiva contribuição, que mando seja applicado a esta despeza." Alvará de 25 de Abril de 
1818, fis. 3 e 4. N.A.R.A., General records of the Department of State, Central files, Despatches 

from United States Consuls in Lisbon 1791-1906, vol. 4 (November 9, 1807 — June 30, 1826). 
(National Archives microfilm publication, T180, rolo 4). Despacho do cônsul americano em 
Lisboa, J. Pemberton Hutchinson, para o Secretário de Estado, John Quincy Adams, datado de 
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portuguesa, envolvida no comércio luso-americano, era menor que a dos 

Es tados Unidos, o cônsul Hutchinson aconselhava o executivo de 

Washington a equiparar os direitos de entrada dos barcos portugueses aos 

dos norte-americanos198. 
Se repararmos no quadro 93, verificamos que a tonelagem envolvida 

neste tráfico é maior no biénio 1820/1822 do que no de 1790/1792 em cerca 
de 197.410 toneladas. Por outro lado, a maior fatia da tonelagem empregue 
pertencia aos Estados Unidos, 68,581% em 1790/1792 e 89,507% em 
1820/1822, logo seguida da britânica, 27,031% em 1790/1792 e 7,253% em 
1820/1822. Isto mostra u m aumento dos valores e da importância da 
tonelagem de nacionalidade americana no comércio externo estadunidense. 

O historiador Harold Faulkner calcula que, entre 1789 e 1810, as 
mercadorias importadas em veleiros americanos aumentaram de 17,5% para 
93% e as exportadas de 30% para 90% 1 9 9 . Douglass North chega a 
conclusões semelhantes. Assim, segundo este último autor a proporção dos 
navios americanos empregues no comércio externo passou de 59%, em 1790, 
para 63%, em 1792. No ano de 1795 esta era de 90% e em 1807 de 92%. 
Deste modo, os barcos dos Estados Unidos acabaram por dominar 
completamente o comércio externo2 0 0 . Assim, todos os outros países, pelas 
razões atrás apontadas, têm muito pouca importância neste tráfego e a 
tonelagem portuguesa é insignificante em termos percentuais, 0,515% em 
1790/1792 e 0,019% em 1820/1822. Esta diminuição drástica do valor e da 
importância dos navios portugueses tem certamente a ver com a difícil 
situação económica do país após as invasões francesas. 

O gráfico 3.67 mostra-nos que a tonelagem portuguesa sofreu altos e 
baixos até atingir um máximo em 1794, sofrendo uma quebra brusca em 
1795. Por sua vez, o gráfico 3.68 revela a sua pouca importância, pois, com 

Lisboa, 1 de Setembro de 1818. O alvará de 25 de Abril de 1818 encontra-se anexo ao referido 
despacho. 

1 9 8 Id., ibid. Despacho do cônsul americano em Lisboa. J. Pemberton Hutchinson, para o Secretário 
de Estado, John Quincy Adams, datado de Lisboa, 1 de Setembro de 1818. 

199 FAULKNER, Harold Underwood, ob. cit., p. 252-254. 

2 0 0 NORTH, Douglass C , ob. cit., p. 21 e 41 . 
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excepção de 1794, nunca chegou a representar 2% da tonelagem estrangeira 
chegada aos portos americanos. 

Gráfico 3.67 - Tonelagem dos navios portugueses entrados em portos 
dos Estados Unidos 
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Fonte: Quadro nQ. 94 incluído no anexo estatístico. 

Gráfico 3.68 - Tonelagem dos navios portugueses entrados em portos 
dos Estados Unidos (percentagem em relação ao total da tonelagem 

estrangeira) 

Fonte: Quadro n s . 94 incluído no anexo estatístico. 

Refira-se, ainda, que em 1815 e 1816 a tonelagem dos barcos 
portugueses representou respectivamente 4,387% e 1,033% da entrada nos 
portos dos Estados Unidos (ver quadro 94 em anexo). 
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A capacidade total dos navios americanos empregues no comércio 
com Portugal, Madeira, Açores e domínios elevava-se, em 1789/1790, a 
20.136 toneladas e em 1794 a 17.753 toneladas , correspondentes 
respectivamente a 5,676% e 3,377% da tonelagem estadunidense utilizada 
nas trocas com o estrangeiro. Reflra-se, ainda, que os dados relativos a 
estas duas últimas datas excluem as várias viagens de um mesmo navio ao 

longo do ano 2 0 1 . 
No quadro 95, em anexo, temos representada a tonelagem dos barcos 

americanos e estrangeiros entrados nos portos dos diversos estados da 
federação nor t e -amer i cana no biénio 1 7 9 0 / 1 7 9 2 . Os Es tados do 
Connecticut, Delaware, Georgia, Nova Jérsia, Rhode Island e Virginia não 
receberam qualquer navio originário de Portugal. Dos outros 7 estados, 
quem recebeu mais tonelagem directamente de portos portugueses foram 
Nova Iorque e a Pensilvânia. Embora se note um decréscimo de 1790/1791 
para 1791/1792 em ambos os casos, este é, porém, mais pronunciado no 
segundo (cerca de um quarto) do que no primeiro. Nos outros estados 
entraram quantidades muito pequenas de mercadorias idas directamente de 
Portugal. Apenas o Maryland apresenta alguma relevância, pois recebeu 589 
toneladas em 1790/1791 e 742,49 em 1791/1792. 

Em relação aos navios provenientes de Portugal, Madeira, Açores e 
domínios (quadro 96), verificámos que, se houve um aumento substancial de 
tonelagem de 1790/1792 para 1820/1822, este deveu-se, sobretudo, ao 
crescimento para cerca do dobro, da tonelagem estadunidense utilizada 

201 Quadro V 
Tonelagem dos navios americanos empregues no comércio com Portugal continental e 

arquipélagos atlânticos (unidade - toneladas) 

1789/1790 1793/1794 

Portugal continental 10 804 12 722 

Madeira 3 827 2 002 
Açores 9 8 7 1 105 

Cabo Verde 4 518 1 924 

Total 20 136 17 753 

A N T T Ministério dos Negócios Estrangeiros, Arquivo Central, correspondência recebida, 
correspondência das Legações Portuguesas. Washington, (1797-1812), caixa 551. Documento 
No CXXII anexo ao ofício n*. 130 do ministro residente, Cipriano Ribeiro Freire, para o 
Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa Coutinho, 
datado de Filadélfia, 28 de Dezembro 1797; ESTADOS UNIDOS, Congresso, ob. cit.., vol. , p. 
330. 
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neste tráfego. Há uma diminuição drástica dos navios de nacionalidade 
portuguesa, que quase desaparecem, pois em 1820/1821 não entrou nenhum 
em portos americanos e em 1821 /1822 apenas representaram 321 toneladas. 
Os barcos britânicos, bem como os franceses e os holandeses, também estão 
ausentes deste comércio no biénio 1820/1822. Por outro lado, além de 
assis t i rmos a um aumen to da tonelagem hanseá t ica verificámos o 
envolvimento de embarcações dinamarquesas, prussianas e suecas que não 
aparecem no biénio 1790/1792. 

Se repararmos no quadro 97, em anexo, vemos qual a tonelagem 
saída de cada parcela do espaço português. Assim, Portugal continental 
contribuía com a maior parte e, curiosamente, o aumento que se verificou de 
1790/1792 para 1820/1822 foi insignificante, umas meras 226 toneladas. No 
tráfego madeirense apenas estavam envolvidos navios americanos, ingleses e 
portugueses. Há uma diminuição de tonelagem para menos de metade de um 
biénio para o outro e em 1820/ 1822 o comércio entre a ilha e os Estados 
Unidos quase que foi só realizado por embarcações estadunidenses. A parte 
que cabe a barcos de nacionalidade indeterminada foi de apenas 148 
toneladas. 

O arquipélago açoriano vê a tonelagem empregue no escambo com a 
margem ocidental do atlântico aumentar substancialmente em 30 anos. No 
biénio 1820/1822, o intercâmbio entre os Açores e os Estados Unidos era, 
na sua esmagadora maioria, realizado por navios americanos, cabendo aos 
de nacionalidade portuguesa apenas 321 toneladas, enquanto o tráfego 
marítimo de Cabo Verde com a América do Norte não decresce muito e era, 
na sua maior parte, feito por embarcações americanas. O Brasil não têm 
relações comerciais directas com os Estados Unidos em 1790/1792, pois 
como já referimos, isso só se torna possível depois de 1808. Em 1820/1822 a 
tonelagem envolvida nas t rocas entre as d u a s regiões é ún ica e 
exclusivamente americana, sendo, em larga medida, responsável pelo 
aumento da tonelagem empregue no comércio dos Estados Unidos com 
Portugal, Madeira, Açores e domínios. 

O quadro 98, em anexo, apresenta a tonelagem dos navios oriundos 
de portos por tugueses ent rados nos diversos es tados da federação 
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americana. Uma vez que não temos dados para o biénio 1820/1822 vamos 
analisar apenas os relativos a 1790/1792. 

Gráfico 3.69 - Tonelagem dos navios entrados nos diversos estados da 
federação norte-americana provenientes de Portugal e seu domínios em 

1790 /1791 

Q] Nova Iorque 

ES Maryland 

S Massachusetts 

H Pensilvânia 

H Outros Estados 

Fonte: Quadro n9. 98 incluído no anexo estatístico. 

Entre 1 de Outubro de 1790 e 30 de Setembro de 1791 o estado da 
Pensilvânia foi quem recebeu mais tonelagem proveniente de portos 
portugueses, logo seguido do Massachusetts, de Nova Iorque e do Maryland. 
O grosso da tonelagem saída pelos portos metropolitanos, madeirenses e 
açorianos teve como destino principal a Pensilvânia, enquanto que de Cabo 
Verde mais de metade foi para o Massachusetts. 

No ano económico de 1791/1792 Nova Iorque, a Pensilvânia e o 
Massachusetts receberam cada um, cerca de 7.000 toneladas. A Virginia 
ultrapassou as 5.000 toneladas e o Maryland as 4.000. Por sua vez, a maior 
parte da tonelagem saída dos portos continentais entrou no estado da 
Pensilvânia, logo seguido do Massachusetts e de Nova Iorque. O mapa III.7 
demonstra esta repartição da tonelagem saída de Portugal continental para 
os vários estados da união e a pouca importância do New Hampshire, 
Connecticut, Nova Jérsia e das Carolinas do Norte e do Sul. Por seu lado, 
Nova Iorque e a Pensilvânia foram as zonas onde chegou a maior parte da 
tonelagem saída dos arquipélago açoriano, a qual é muito inferior à 
proveniente dos arquipélagos madeirense e cabo-verdiano. De facto, o mapa 
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III.8 mostra que os principais destinos da tonelagem empregue no tráfico 
com a Madeira foram Nova Iorque e a Virginia, ao passo que para Cabo 
Verde foi o Massachuse t t s . Todos os out ros es tados ap re sen t am 
quantitativos insignificantes. 

Gráfico 3 .70 - Tonelagem dos navios entrados nos Estados americanos 
provenientes de Portugal e seu domínios em 1791 /1792 

12,47% ^ ^ 
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&ÊÊÊÊÊ ii,58% 

^ Maryland 
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S Pensilvânia 

1 Virginia 

S Outros Estados 

19,74% 

Fonte: Quadro n°. 98 incluído no anexo estatístico. 

Tudo o que acabámos de escrever mostra-nos que o comércio luso-
americano não era relevante para nenhum dos dois países, porém, t inha 
potencialidades para se desenvolver. Em épocas de crise, quando os 
mercados tradicionais sofriam perturbações, Portugal funcionava em relação 
aos Estados Unidos como um fornecedor de bens essenciais e um mercado 
alternativo para os seus produtos. 

Nos anos imediatos a 1789, Portugal era um dos principais clientes 
dos norte-americanos2 0 2 , De facto, Cipriano Ribeiro Freire, em 1795, 
considerava Portugal como um dos mais importantes parceiros comerciais da 
jovem república. Este diplomata era, porém, de opinião que as trocas entre 
as duas nações se apresentavam desenvolvidas, especialmente no tocante 
aos vinhos, um dos produtos mais importantes neste escambo. No final do 
vasto relatório que envia para Lisboa, em 1795, a que temos feito referência, 
conclui não haver nenhuma descriminação contra Portugal e o seu comércio 

2 0 2 EÇA, Raul, ob. cit., p . 6. 
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por parte dos norte-americanos. Se dificuldades existiam estas eram comuns 
aos outros países da Europa 2 0 3 . Neste aspecto, a opinião de José 
Rademaker, 10 anos depois, é coincidente. Este diplomata reduzia os 
produtos importados a três, vinho, sal e alguma fruta. Informava, ainda, ser 
diminuto o número de embarcações portuguesas que demandavam o porto 
de Filadélfia204. 

O comércio luso-americano, entre 1795 e 1801, segundo dados 
coligidos por Timothy Pitkin, a partir dos quais construímos o gráfico 3.71, 
não era muito favorável aos Estados Unidos. Não nos podemos esquecer que 
dados os métodos utilizados para o cálculo das exportações e importações, 
estas parecem ser sempre superiores às primeiras. No entanto, conforme 
também se pode ver através do mesmo gráfico, a partir de 1797 os saldos 
negativos vão apresentando cada vez valores menores, até que em 1801 o 
resultado deste escambo se revela favorável aos norte-americanos. Se bem 
que as trocas com os estabelecimentos portugueses da costa ocidental 
africana não apareçam aqui mencionadas , es tas t i nham tão pouco 
significado, que a sua omissão em nada altera as conclusões a que 
chegámos. 

Os gráficos 3.72 a 3.76 representando o saldo do tráfico comercial 
entre os Estados Unidos e as várias parcelas do espaço português, no 

2 0 3 Cipriano Ribeiro Freire escrevia no relatório de 1795 "as naçoens com que principalmente 
commerceam os Estados Unidos sam as seguintes: A Grande Bretanha. França. Hespanha, 
Portugal e seus Dominios e Ilhas Occidentaes, Provindas Unidas, Dinamarca, Suécia." 
A.N.T.T., Ministério dos Negócios Estrangeiros, Arquivo Central, correspondência recebida, 
correspondência das Legações Portuguesas. Washington, caixa 550 (1777-1796). Documento 
Ne. XXXII intitulado "Commercio geral dos Estados Unidos com as< principaes potencias da 
Europa e particulamente com Portugal" anexo ao ofício n*. 42 do ministro residente, Cipriano 
Ribeiro Freire, para o Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto 
de Sousa Coutinho, datado de Filadélfia, 27 de Junho de 1795. 

204 "A Nação Portugueza tem aqui igual franqueza no commercio com todas as outras naçoens, e 
bem que não haja Tratado, tratãoce como amigas. As únicas importaçõens de Portugal aqui, são 
vinhos, sal, e alguma fruta. O vinho de Lisboa e do Porto tem pouco gasto; o vinho da Madeira 
tem grande consumo. Poucas são as embarcaçoens portuguezas que aqui apparecem; desde que 
cà estou só tem chegado uma gallera do Porto com lastro de pedra a reexportar milho; e hum 
bergantim da ilha Terceira com sal de Lisboa, vinho, e fruta da mesma ilha." Id., 
correspondência recebida, correspondência das Legações Portuguesas. Washington, caixa 551 
(1797-1812). Ofício n°. 2 do encarregado de negócios interino, José Rademaker, para o 
Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, António Araújo de Azevedo, datada 
de Filadélfia, 29 de Maio de 1805. 
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Gráfico 3.71 - Saldos anuais do comércio do comércio entre os Estados 
Unidos e Portugal continental, Madeira, Açores, Cabo Verde e Brasil205 

dólares 
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Fonte: PITKIN, Timothy — A statistical view of the commerce of the United States: its connection 
with agriculture and manufactures: and an account of the public debt, revenues, and 
expenditues of the United States. With a brief review of the trade, agriculture and 
manufactures of the colonies, previous to their independence, Hartford, Charles Hosmer, 
1816 (Reimpressão de Augustus M. Kelley Publishers, Nova Iorque, 1967), p. 214 
(quadro I), p. 217 (quadro H). 

Gráfico 3.72 - Saldos anuais do comércio do comércio entre os Estados 
Unidos e Portugal continental  
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Fonte: PITKIN, Timothy — Astatistical view of the commerce of the United States: its connection 
with agriculture and manufactures: and an account of the public debt, revenues, and 
expenditues of the United States. With a brief review of the trade, agriculture and 

2 0 5 Na construção deste gráfico não utilizámos o índice de deflação, pois além do intervalo de 
tempo ser muito pequeno, pretendemos mostrar os valores dos saldos anuais do comércio entre 
os Estados Unidos e o conjunto do espaço português. 
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manufactures of the colonies, previous to their independence, Hartford, Charles Hosmer, 
1816 (Reimpressão de Augustus M. Kelley Publishers, Nova Iorque, 1967), p. 214 
(quadro I), p. 217 (quadro H). 

Gráfico 3.73 - Saldos anuais do comércio do comércio entre os Estados 
Unidos e a Madeira 
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Fonte: PITKIN, Timothy — AstatlsUcal view of the commerce of the United States: Us connection 
with agriculture and manufactures: and an account of the public debt, revenues, and 
expenditues of the United States. With a brief review of the trade, agriculture and 
manufactures of the colonies, previous to their independence, Hartford, Charles Hosmer, 
1816 (Reimpressão de Augustus M. Kelley Publishers, Nova Iorque, 1967), p. 214 
(quadro I), p. 217 (quadro H). 

Gráfico 3.74 - Saldos anuais do comércio do comércio entre os Estados 
Unidos e os Açores  
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Fonte: PITKIN, Timothy — A statistical view of the commerce of the United States: its connection 
with agriculture and manufactures: and an account of the public debt, revenues, and 
expenditues of the United States. With a brief review of the trade, agriculture and 
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manufactures of the colonies, previous to their independence, Hartford, Charles Hosmer, 
1816 (Reimpressão de Augustus M. Kelley Publishers, Nova Iorque, 1967), p. 214 
(quadro I), p. 217 (quadro H). 

Gráfico 3.75 - Saldos anuais do comércio do comércio entre os Estados 
Unidos e Cabo Verde 
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Fonte: PITKIN, Timothy — Astatisttcal view of the commerce of the United States: its connection 
with agriculture and manufactures: and an account of the public debt, revenues, and 
expenditues of the United States. With a brief review of the trade, agriculture and 
manufactures of the colonies, previous to their independence, Hartford, Charles Hosmer, 
1816 (Reimpressão de Augustus M. Kelley Publishers, Nova Iorque, 1967), p. 214 
(quadro I), p. 217 (quadro H). 

Gráfico 3.76 - Saldos anuais do comércio do comércio entre os Estados 
Unidos e o Brasil 
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Fonte: PITKIN, Timothy — A statistical view of the commerce of the United States: its connection 
with agriculture and manufactures: and an account of the public debt, revenues, and 
expenditues of the United States. With a brief review of the trade, agriculture and 
manufactures of the colonies, previous to their independence, Hartford, Charles Hosmer, 
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1816 (Reimpressão de A u g u s t u s M. Kelley Pub l i she rs , Nova Iorque, 1967), p . 2 1 4 
(quadro I), p . 217 (quadro H). 

período mencionado, mostram que são poucos os anos em que este se 
apresenta favorável à união americana2 0 6 . Assim, com Portugal continental 
(gráfico 3.72) apesar dos resultados melhorarem a partir de 1797, só em 1801 
se tornam positivos. J á o comércio com a Madeira (gráfico 3.73) apresenta 
valores execedentários em 1799, 1800 e 1801 e com o arquipélago açoriano 
(gráfico 3.74) em 1796 e 1800. O tráfego com Cabo Verde (gráfico 3.75) 
apresenta melhoras a partir de 1795, mostrando-se vantajoso a partir em 
1800. No ano seguinte, porém, o saldo apresenta-se negativo e é quase igual 
ao de 1795. Refira-se, por último, que as escassas trocas com o Brasil se 
revelaram sempre desfavoráveis aos norte-amerícanos. 

Com o decorrer do tempo, a importância de Portugal diminiu e no 
início da segunda década do século XIX, constatamos que as expectativas de 
finais do século XVIII não se verificaram, pese o facto de, ainda em 1819, a 
Comissão de Comércio e Manufacturas considerar o comércio lusitano a par 
do realizado com a Grã-Bretanha, França, Holanda, Rússia, China, índias 
Orientais Britânicas, Brasil e índias Ocidentais Espanholas. Eram estas as 
potências e colónias com as quais os Estados Unidos mant inham trocas 
regulares e consideráveis207. Verificámos, ainda, que a Nova Inglaterra e os 
estados do denominado Mid-Atlantic eram os principais receptores dos 
p rodu tos p o r t u g u e s e s e que todo es te e scambo se processava 
maioritariamente a bordo de navios americanos. 

Antes da Guerra Civil Americana, ocorrida entre 1861 e 1865, dois 
terços do comércio externo estadunidense eram efectuados com a Europa e 
desse mais de metade com o Reino Unido. Tais trocas representavam o 
resultado de contactos comerciais e hábitos de consumo tradicionais, além 
de que, o crédito indispensável, para a prossecução deste escambo, era 
concedido pelos europeus , em particular pelos ingleses. O tráfico no 
Atlântico Norte desenvolveu-se porque as produções e as economias dos 

2 0 6 Nos gráficos 3.72 a 3.76 não utilizámos o índice de deflação pelas mesmas razões aduzidas na 
nota anterior. 

207 ESTADOS UNIDOS, Congresso, ob. cit., vol. VIII. p. 400 
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vários países envolvidos eram complementares. O comércio com a América 
Latina era igualmente importante, de tal modo que, de 1796 a 1806 as 
remessas para esta região aumentaram em relação ao total das exportações 
americanas de 3% para 12%, A marinha britânica provocou graves distúrbios 
neste tráfego durante a Guerra de 1812, mas, uma vez terminado este 
conflito, o comércio com a América Latina voltou a prosperar. Contudo, no 
século XIX este tráfico era inferior ao da Inglaterra208. 

2 0 8 COLE, Wayne S., ob. cit., p. 178-179. 
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PJM&E II—íAs reCações dipComâticas [uso-americanas 



4. Portugal e a América do Norte na conjuntura subsequente à 
Declaração de Independência dos Estados Unidos 

Na altura em que começam os problemas entre os habitantes das 
treze colónias inglesas da América do Norte e a mãe-pátria viviam-se em 
Portugal os últimos anos do governo do Marquês de Pombal. Na Europa 
continuavam as velhas rivalidades anglo-francesas, enquanto os dois países 
ibéricos, com alianças diferentes, se posicionavam em campos opostos. 
Aliás, o conflito que ambos sustentavam na América do Sul ameaçava ser o 
rastilho capaz de levar ao deflagrar de uma guerra em larga escala. Revestia-
se, assim, de muita sensibilidade tudo o que dizia respeito ao continente 

americano. 
Dadas as circunstâncias, não admira que o início das relações entre 

Portugal e os recém-independentes Estados Unidos se vá revelar difícil. 
Assim, achámos relevante estudar de que modo a Grã-Bretanha, a França e 
a Espanha influíram neste relacionamento e qual a conduta seguida por 
Sebastião José de Carvalho e Melo, face a esta questão, de acordo com os 
condicionalismos da época. Além disto, será interessante determinar quais 
os passos dados por ambos os governos no sentido de uma aproximação 
entre os dois países. Por outro lado, e tendo em vista a importância do 
tráfego comercial, tentaremos saber o modo como se procuraram incentivar e 
incrementar estas trocas e qual a forma como foram acautelados os 
interesses tanto dos cidadãos americanos como dos súbditos portugueses, 
numa altura em que não existiam laços diplomáticos. 

4.1. Dificuldades e tentativas de aproximação diplomática entre os dois 

países 

No período entre 1770 e 1777 que, segundo classificação de Jorge 
Borges de Macedo, constituiu a quarta fase da governação pombalina, as 
preocupações a nível interno centravam-se no ensino e no desenvolvimento 
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da indústria1 . Nas relações externas, a disputa com a Espanha sobre a 
posse da foz do rio da Prata e da colónia do Sacramento era a principal fonte 
de inquietações. A querela acerca destes territórios datava de 1680, altura da 
fundação da colónia. 

Como se sabe, o envolvimento de Portugal na Guerra dos Sete Anos 
levou à perda desta colónia, em 1762, mas o Tratado de Paris, assinado no 
ano seguinte, restituiu-a a Portugal. A Espanha, contudo, não cumpriu as 
disposições deste Acordo e, em 1773, a tacou os estabelecimentos 
portugueses do rio Pardo. Perante esta situação, o Marquês de Pombal 
procurou o auxílio inglês. As hostilidades, entretanto, acabaram por ser 
suspensas pelos espanhóis , em 1775, m a s foram re tomadas pelos 
portugueses nesse mesmo ano. Esta interrupção decorreu da proposta de 
Pombal para a realização de negociações2. Borges de Macedo arrisca duas 
explicações para este reinício das operações militares. Poderia ser uma 
maneira de obrigar os ingleses a intervir ou uma forma de criar uma 
situação que permitisse a Sebastião José de Carvalho e Melo manter-se no 
poder3. De qualquer modo, Portugal saiu favorecido com a política hábil 
deste estadista, que se mostrava inquieto com os acontecimentos da 
América do Sul, talvez o assunto mais preocupante no campo da política 
externa portuguesa4 . Por seu lado, o confronto luso-espanhol era 
considerado pela diplomacia britânica como uma bomba-relógio, capaz de 
fazer perigar a paz na Europa e de destruir a estratégia inglesa para a 
América. Ao mesmo tempo, porém, Londres via aqui uma oportunidade para 

1 MACEDO, Jorge Borges de — Marquês de Pombal (1699-1782), in SERRÃO, Joel (dir. de) — 
"Dicionário de História de Portugal", vol. 5, Porto, Livraria Figueirinhas, 1981, p . 117. 

2 SANZ TAPIA, Angel — La dellmitaclón definitiva de Tordeslllas: el Tratado de San Ildefonso 
(1777), in «Congreso Internacional de Historia. El Tratado de Tordesillas y su época», vol. 3, 
Sociedad V Centenário de Tordesillas, 1995, p. 1661-1662. 

3 ALMEIDA, Luís Ferrand de — Colónia do Sacramento, in SERRÃO, Joel (dir. de) — "Dicionário de 
História de Portugal", vol. 5, Porto, Livraria Figueirinhas, 1981, p. 407, 410; MACEDO, Jorge 
Borges de — História diplomática portuguesa. Constantes e Unhas de força. Estudo de 
Geopolítica, s.L, Instituto de Defesa Nacional, s.d., p. 311. 

4 SMITH, John — Memórias do Marquez de Pombal contendo extractos dos seus escrlptos e da 
correspondência diplomática Inédita existente em diferentes secretarias d'Estado, Lisboa, Livraria 
de Antonio Maria Pereira, 1872, p. 261-272; SORIANO, Simão José da Luz — Historia do Reinado 
de El-Rel D. José e da administração do Marquez de Pombal, tomo II, Lisboa, Typographia 
Universal, 1867, p. 158-171; 576-639; SANZ TAPIA, Angel, ob. cit., p. 1667. 
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mostrar o seu pacifismo e boa fé5. Aliás,uma das cartas que Lisboa julgava 
poder jogar, na altura devida, era precisamente a da aliança inglesa. 

A Espainha tinha como um dos seus objectivos uma guerra contra a 
Grã-Bretanha, porém, só se atreveria a dar tal passo caso tivesse o apoio da 
França e se o conflito com Portugal, a propósito dos limites coloniais na 
América do Sul, estivesse resolvido, quer pacífica, quer militarmente6. 

Entretanto, a Inglaterra via-se a braços com a revolta dos habitantes 
da América do Norte. Com efeito, terminada a Guerra dos Sete Anos o 
Parlamento inglês decidiu fazer pagar os custos deste conflito pelas colónias, 
afinal, as principais beneficiárias. O Sugar Act, imposto sobre os melaços, de 
novo posto em vigor a partir de 1764, e o Stamp Act, promulgado em 1765, 
taxando entre outras coisas os jornais e o correio, além de outras medidas 
gravosas de carácter fiscal, provocaram a ira dos colonos. Tomaram-se 
também providências para evitar o contrabando, actividade prejudicial ao 
Tesouro Britânico. Perante a oposição dos súbditos americanos, a maior 
parte destas leis foram revogadas. Londres, contudo, não desistiu de taxar 
as colónias, tendo o Parlamento afirmado a sua superioridade sobre as 
legislaturas coloniais. Perante a agitação vivida na América do Norte, o 
governo inglês colocou t ropas em Boston para vigiar a população. Os 
protestos levaram à supressão das leis promulgadas, com excepção das que 
recaiam sobre o chá. Este clima de tensão conduziu a um confronto, em 15 
de Março de 1770, nas ruas de Boston entre a população e os militares 
ingleses. O incidente, conhecido pela designação de Massacre de Boston, 
provocou cinco mortos e seis feridos. As notícias desta tragédia causaram 
grande comoção entre os colonos quando se tornaram conhecidas. 

Por outro lado, a Companhia das índias Orientais, em apuros 
financeiros, conseguiu o monopólio do chá exportado para as colónias. A 
Companhia vendia este produto por intermédio dos seus próprios agentes, 
sem o concurso dos mercadores independentes, e a um preço mais baixo. A 
reacção a este monopólio tomou várias formas. A mais dramática ocorreu 

° SCOTT, H. M. — British foreign policy In the age of the American Revolution, Oxford, Clarendon 
Press, 1990, p. 211. 

6 SANZ TAPIA, Angel, ob. cit., p. 1658-1659. 
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em Boston. Habitantes desta cidade, liderados por um revolucionário 
religioso, Samuel Adams, e disfarçados de índios, lançaram ao mar grandes 
quantidades de chá, que estavam a bordo de navios fundeados no porto. 
Perante esta situação, os ingleses fecharam o porto de Boston e limitaram a 
autonomia do Massachusetts, além de estenderem as fronteiras do Canadá 
até ao rio Ohio. 

Em 1774 reuniu-se em Filadélfia o Primeiro Congresso Continental 
para discutir a retal iação. Nesta a l tu ra a inda não se pensava em 
independência. Os americanos queriam apenas a liberdade de se auto
governarem, a igualdade com os ingleses e o direito de decidirem sobre os 
seus impostos. A Grã-Bretanha desta vez resolveu não recuar e, em 1775, 
travaram-se escaramuças entre os colonos e as forças britânicas. Em Abril 
desse ano tiveram lugar os recontros de Lexington e Concord e, em 17 de 
Junho, travou-se a batalha de Bunker Hill, três dias depois do Segundo 
Congresso Continental, então reunido em Filadélfia, ter decidido autorizar a 
consti tuição de um exército, confiando o seu comando a George 
Washington. Apesar das tentativas de conciliação, por parte de alguns 
sectores, esta não foi possível, dada a determinação de Londres em castigar 
os rebeldes. E a ideia de independência foi tomando corpo rapidamente, 
tendo para isso contribuído o panfleto Common Sense da autoria de Thomas 
Paine, publicado em Janeiro de 1776. Até que, em 4 de Julho desse ano, o 
Congresso adoptou finalmente a Declaração de Independência dos Estados 
Unidos7. 

Os ofícios secretos dirigidos ao Marquês de Pombal e, posteriormente, 
ao secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra Aires de Sá e 
Melo, entre 1775 e 1781, revelam que as preocupações do representante 
português em Paris, D. Vicente de Sousa Coutinho, se centravam na 
possibilidade de uma guerra entre Portugal e a Espanha, provocada pela 
disputa fronteiriça entre o Brasil e a Argentina. Por outro lado, o diplomata 

ARTAUD, Denise; KASPI, André — Histoire des Etats-Unis, 5 a . ed. , Par i s , Armand Colin, 1980, 
(col. U), p. 34-36; KELLEY, Robert — The Shaping of the American past, vol. 1, 2 a . ed. , Englewood 
Cliffs, Prentice-Hall, Inc., 1978, p . 97 ; HARLOW, Ralph Volney; BLAKE, Nelson M. — The United 
States from wilderness to world power, 4 a . ed., Nova Iorque, Holt, Rinehar t and Winston, 1964 , p . 
79 -81 ; 89; 93-98; 103-108; LaFEBER, Walter — The American Age. United States foreign policy at 
home and abroad since 1750, Nova Iorque, W.W. Norton & Company , 1989, p . 15 -21 ; MORISON, 
Samuel Eliot; COMMAGER, Henry Steele — The growth of the American Republic, vol. 1, 5 a . ed . 
(3 a . impressão), Nova Iorque, Oxford University Press, 1963, p . 175; 178. 
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mostrava também muito interesse pelos vários assuntos que afectavam as 
relações entre as várias potências europeias. Apesar de existirem referências 
aos acontecimentos ocorridos na América do Norte estes são alvo de uma 
atenção menor8. Contudo, já em 1769, o ofício nQ. 226 dirigido a D. Luís da 
Cunha, secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, fazia 
referência à agitação então reinante na "America Septentrional", embora não 
se alongasse em considerações sobre o que aí se passava9. 

Em finais de 1775 tanto a Inglaterra como a França temiam um 
confronto entre os dois países ibéricos, a propósito da colónia do 
Sacramento. A primeira destas potências estava a braços com a rebelião dos 
colonos norte-americanos e a segunda, no início do reinado de Luís XVI, 
encontrava-se com problemas financeiros e desfalcada do Exército e da 
Marinha. Segundo o embaixador português junto da corte de Versalhes, 
apenas a Espanha estava interessada num conflito aberto na Europa. A 
França podia, contudo, ser levada a intervir devido ao Pacto de Família10. O 
governo de Madrid além de querer punir Portugal pelos incidentes que 
ocorriam na América do Sul, pretendia também recuperar Gibraltar e a ilha 
Minorca, na posse da Inglaterra11. 

A rebelião dos colonos americanos era prejudicial aos interesses de 
Portugal, dado que seria impossível contar com o auxílio militar inglês no 
conflito com a Espanha. Aliás, as várias solicitações portuguesas neste 
sentido, junto do governo britânico não t inham obtido resposta, pelo que 
Pombal tentou ganhar tempo. De facto, a correspondência deste para o 

8 A.N.T.T., Ministério dos Negócios Estrangeiros, Arquivos das Legações, Legação em Paris. Ofícios 
para a Corte, Ofícios secretos ao Marquês de Pombal, livros 670 (1767-1775) e 671 (1776-1781). 
D. Vicente de Sousa Coutinho foi representante de Portugal em França, entre 1763 e 1792. De 
1763 a 1772, com a categoria de enviado e ministro plenipotenciário e de 1772 a 1792 com a de 
embaixador. SAMPAYO, Luiz Teixeira, ob. cit., p. 99. 

9 A.N.T.T., Ministério dos Negócios Estrangeiros, Arquivos das Legações, Legação em Paris. Ofícios 
para a Corte, ofícios secretos ao Marquês de Pombal, livro 670 (1767-1775). Ofício n^. 226 do 
enviado extraordinário e ministro plenipotenciário, D. Vicente de Sousa Coutinho, para D. Luís da 
Cunha, Secretário da Repartição dos Estrangeiros e da Guerra, datado de Paris, 23 de Fevereiro 
de 1769. 

1 0 Idem, ibidem. Ofício nQ. 2 do embaixador D. Vicente de Sousa Coutinho, para o Marquês de 
Pombal e ofício do embaixador D. Vicente de Sousa Coutinho, para o Ministro de Portugal em 
Londres, Luís Pinto de Sousa Coutinho, datados de Paris, 18 de Dezembro de 1775. 

1 1 BÉLY, Lucien Les relations Internationales en Europe (XVIIe - XVIIIe siècles), Paris, Presses 
Universitaires de France, 1992, (col. Thémis-Histoire), p. 621. 
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ministro de Portugal na capital inglesa entre 1774 e 1775 revela a 
insistência com que Sebastião José de Carvalho e Melo aborda este assunto. 
Em Agosto de 1774 o estadista queixava-se "que o ministério britannico nos 
tem ha mais de dez annos abandonado em presa á s cobiças, e ás 
terribilidades castelhanas"12 . Ao mesmo tempo, comentava que Portugal não 
tinha como inimigos senão os inimigos da Inglaterra e interrogava-se sobre 
as consequências negativas para este país, se Portugal estivesse de alguma 
forma unido à Espanha 1 3 . Nessa mesma altura, o ministro inglês, Lord 
Rochford, chamava a atenção ao encarregado de negócios espanhol sobre a 
forma rigorosa como os portugueses t inham sido tratados, aquando da 
invasão de território português, pelas forças comandadas pelo governador de 
Buenos Aires. Mas, ao mesmo tempo, o ministro assegurava que a Grã-
Bretanha abandonaria Portugal, em caso de conflito com a Espanha, pois 
não estava em estado de entrar em guerra com este país1 4 . 

Em despacho datado de Agosto do ano seguinte, Pombal mostrava-se 
inquieto com o envio de navios e tropas, por parte do governo de Luís XVI, 
para as Antilhas francesas. Estas movimentações constituiam uma ameaça 
para os domínios portugueses. Por outro lado, era do conhecimento público 
que os rebeldes americanos se iam abastecer de munições a estas ilhas. O 
primeiro-ministro de D. José indignava-se com as afirmações do ministro 
espanhol Grimaidi acerca da insurreição das colónias americanas. Este 
declarava-se abertamente contra os rebeldes, dado que a constituição de um 
país independente na América do Norte seria um mau precedente para os 
outros territórios. As potências europeias com colónias na América do Norte 
necessitavam de "fazer causa commum com a Inglaterra, para ajudar a 
reduzir os seus vassallos americanos ao ponto de obediência" que lhe lhe era 

z Despacho do Marquês de Pombal para o ministro de Portugal em Londres, Luís Pinto de Sousa 
Coutinho, datado de Lisboa (Nossa Senhora d'Ajuda), datado de 5 de Agosto de 1774. BIKER, 
Julio Firmino Júdice — O Marquez de Pombal. Alguns documentos Inéditos, Lisboa, Typographia 
Universal, 1882. p. 30. 

3 Id., ibid., p. 31 . 

4 YELA UTRILLA, Juan-Francisco — Espana ante la Independência de los Estados Unidos, 
Madrid, Colégio Universitário de Ediciones Istmo, [1988],p. 82 
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devida15. Entretanto, o governo espanhol fazia correr o rumor que a 
Inglaterra estava arruinada, não tendo forças suficientes para sufocar o 
levantamento dos americanos e que necessitava do auxílio de outros 
países16. 

Entretanto, o embaixador francês junto da corte de St. James, conde 
de Guines, protagonizou um incidente com a Espanha . Guines fora 
encarregado de estudar a maneira de resolver o conflito luso-espanhol, 
utilizando os bons ofícios da Inglaterra e da França. A pretensão do 
executivo francês era, sobretudo, a de obter dos ministros ingleses uma 
linguagem firme para com Portugal, de forma a que Lisboa apenas 
reclamasse o que era justo. O diplomata exorbitou das suas instruções, 
pois, entusiasmado com uma possível aliança anglo-francesa passou-se para 
o lado português e inglês, chegando mesmo a culpar a Espanha e o ministro 
de Estado, marquês de Grimaldi, pela não solução deste conflito17. Para a 
manutenção da paz, Guines preconizava o afastamento do Reino Unido da 
Rússia e de Portugal. Por outro lado, se os franceses adoptassem os pontos 
de vista da Grã-Bretanha, esta potência ficaria em condições de perfilhar os 
da França. Apesar de Vergennes não concordar com esta posição e lhe 
aconselhar cautela Guines declarou ao governo inglês que a França não 
ajudaria a Espanha se a Inglaterra não tomasse o partido de Portugal. Claro 
que o conde de Aranda, embaixador espanhol na corte de Luís XVI, 
protestou e o representante francês foi chamado a Versalhes não voltando a 
ocupar o seu posto em Londres18. 

Sebastião José de Carvalho e Melo era de opinião que, dadas as 
excelentes defesas de Portugal continental e o óptimo estado do seu exército, 
a contribuição de um pequeno contingente inglês seria suficiente para 
ajudar os portugueses a derrotar os espanhóis. Além do mais, este auxílio 

1 5 Despachos do marquês de Pombal pa ra o ministro de Portugal em Londres , Luís Pinto de S o u s a 
Cout inho, da t ados de Oeiras , 26 de Agosto de 1775 e de Lisboa (Palácio d a Ajuda), 2 5 de 
Novembro de 1775. SORIANO, Simão José da Luz, ob. cit., p . 609 , 6 2 8 . 

1 6 Id, Ibid., p. 6 2 8 - 6 2 9 . 

1 7 YELA UTRILLA, J u a n Francisco, ob. cit., p . 94 . 

1 8 LABOURDETTE, Jean-François — Vergennes. Ministre principal de Louis XVI, Par is , Edi t ions 
Desjonquères, 1990, p . 137-138 . 

2 9 1 



em nada prejudicaria o esforço de guerra britânico na América do Norte19. 
No entanto, para a boa prossecução dos projectos do Marquês de Pombal era 
importante uma reconciliação entre Londres e as colónias revoltadas. Isto 
explica o conteúdo e a forma de envio do despacho de 3 de Dezembro de 
1775 para Luís Pinto de Sousa Coutinho, ministro plenipotenciário junto da 
corte de St. James. Nesta missiva, Pombal considerava que o Reino Unido 
estava obrigado pelos laços diplomáticos a ajudar Portugal nesta disputa, 
além de que teria todo o interesse em prestar este auxílio. Se o não fizesse, o 
território português poderia ser ocupado e retalhado "pelas potencias da 
casa de Bourbon"20 . Deste modo, pouco aproveitaria a pacificação dos 
colonos americanos, pois com Portugal e o seu império na posse da França e 
da Espanha, a Grã-Bretanha teria as costas da Europa entre Dunquerque e 
a ilha Minorca, bem como praticamente todo o litoral atlântico da América 
do Sul fechado ao seu comércio. Pombal advogava um recuo do executivo de 
Jorge III em relação aos acontecimentos da América do Norte. Uma vez em 
paz, os revoltados certamente cairiam em si e manter-se-iam fiéis à coroa 
britânica. Por outro lado, a Inglaterra não arriscava nada, pois nem a 
França nem a Espanha tinham capacidade para retaliar. 

O minis t ro por tuguês , Sebas t ião José de Carvalho e Melo, 
surpreendentemente, era de opinião que as tropas inglesas não seriam 
capazes de derrotar os rebeldes. Aduzia, como prova, a expulsão dos 
holandeses de Pernambuco e da Baía em 1640, dado que os americanos 
estavam a utilizar as mesmas tácticas dos luso-brasileiros. Além do mais, os 
habi tantes das colónias sublevadas eram mais numerosos e melhor 
treinados e armados do que os defensores do Brasil. Possuiam grandes 
recursos naturais e manufacturas que podiam pôr ao serviço do seu esforço 
de guerra. Por outro lado, a insurreição estendia-se ao longo de um espaço 
imenso, desde a Carolina do Sul até à Nova Inglaterra, contrariamente ao 

Despacho do marquês de Pombal para o ministro de Portugal em Londres, Luís Pinto de Sousa 
Coutinho, datado de Lisboa (Palácio da Ajuda), 25 de Novembro de 1775. SORIANO, Simão José 
da Luz, ob. cit., p. 635. 

ALDEN, Dauril — The Marquis of Pombal and the American Revolution. «The Americas», 
Washington, D.C., 14 (4) Abril 1961, p. 369-370; Despacho do marquês de Pombal para o 
ministro de Portugal em Londres, Luís Pinto de Sousa Coutinho, datado de Lisboa (Palácio da 
Ajuda), 28 de Novembro de 1775. Id., Ibid., p 379; SORIANO, Simão José da Luz, ob. cit., p. 
641; BIKER, Julio Firmino Júdice, ob. cit., p. 38-39. 
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ocorrido em território brasileiro. Aqui, fora apenas necessário expulsar os 
invasores de duas capitanias. De resto, esta convicção de Pombal era 
coincidente com a de Alexander Hamilton. E, embora não se saiba da 
existência de agentes portugueses na América do Norte, Dauril Alden não 
põe de parte a hipótese do marquês ter tido conhecimento do escrito onde 
Hamilton expõe as suas ideias2 l . 

O primeiro-ministro de D. José aconselhava a cedência às exigências 
dos americanos. Uma vez restabelecida a ordem, Jorge III devia conceder à 
Assembleia geral das colónias o título de Parlamento, com uma organização 
semelhante ao de Londres. As colónias seriam assim administradas da 
mesma maneira que a Inglaterra, Irlanda e Escócia, j á que os parlamentos 
destes reinos eram governados "por el-rei britannico pelas pluralidades 
ganhadas nos votos das duas camarás com os provimentos de benefícios e 
dos empregos e officios da guerra, justiça e fazenda e das gratificações" que 
eram "notórias"22. 

Este curioso despacho foi expedido por correio normal para, Luís 
Pinto de Sousa Coutinho, enviado extraordinário e ministro plenipotenciário 
português n a corte de Londres. O Marquês de Pombal utilizou este 
expediente, pois sabia que os serviços secretos interceptavam e copiavam 
todos os documentos diplomáticos importantes enviados através dos 
Serviços Postais Britânicos. Esta pareceu, pois, ser a melhor maneira para 
levar o seu conteúdo ao conhecimento do governo inglês, dado que não se 

2 1 ALDEN, Dauril, ob. cit., 373.374; MAGALHÃES, José Calvet de — História das relações 
diplomáticas entre Portugal e os Estados Unidos da América (1776-1911), p. 16-17. Despacho 
do marquês de Pombal para o ministro de Portugal em Londres, Luís Pinto de Sousa Coutinho, 
datado de Lisboa (Palácio da Ajuda), 28 de Novembro de 1775. ALDEN, Dauril, ob. cit., p. 379-
381; BIKER, Julio Firmino Júdice, ob. cit., p. 39-43; SORIANO, Simão José da Luz, ob. cit., p. 
641-644; MAXWELL, Kenneth — Pombal, Paradox of the Enllghtment, Cambridge, Cambridge 
University Press, 1995, p. 1995, p. 140-141; PIECUCH, James — A war averted: Luso-
Amerlcan relations In the Revolutionary Era, 1775-1776. «Portuguese Studies Revies». Durham, 
New Hampshire, 5 (2), Outono-Inverno, 1996-1997, p. 23-24. 

2 2 ALDEN, Dauril, ob. cit., 374-375; 380-381. MAGALHÃES, José Calvet de, ob. cit., p . 17. 
Despacho do marquês de Pombal para o ministro de Portugal em Londres, Luís Pinto de Sousa 
Coutinho, datado de Lisboa (Palácio da Ajuda), 28 de Novembro de 1775; BIKER, Julio Firmino 
Júdice, ob. cit., p. 43-45; SORIANO, Simão José da Luz, ob. cit., p. 644-645; MAXWELL, 
Kenneth, ob. cit., p. 141; PIECUCH, James, ob. cit., p. 24. 
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considerava aconselhável transmitir esta missiva através do ministro Sousa 
Coutinho23 . 

As opiniões expressas neste documento iam contra a política seguida, 
até aí, pelo marquês, além de constituirem um precedente perigoso para o 
Brasil e até fonte de embaraços se viessem a ser conhecidas publicamente, 
em virtude de Portugal ser u m a potência colonial. Além do mais, a 
comparação com a luta contra os holandeses no Brasil, parece-nos um 
pouco forçada, dada a situação vivida pelas colónias inglesas da América do 
Norte ser diferente. No caso do Brasil, tratava-se de expulsar uma potência 
estrangeira que ocupara uma parcela significativa de território de uma 
colónia de um outro país. E, tanto os colonos como a mãe-pátria, estavam 
de acordo com a expulsão dos invasores, pelo que jun taram esforços para 
que o objectivo final fosse atingido, enquanto, no que dizia respeito à 
América do Norte, se procurava a emancipação política em relação à 
metrópole. O tipo de argumentação, exposto na missiva de 3 de Dezembro de 
1775, de modo algum representava o pensamento do ministro de D. José, 
sendo antes uma forma de pressão sobre a Grã-Bre tanha . Pombal 
certamente não esperaria grandes resultados deste alvitre dado ao governo 
inglês. A ele estava subjacente a vontade de pôr fim ao conflito na América 
do Norte. Uma vez em paz com os colonos americanos, a Inglaterra ficava 
com as mãos livres para auxiliar Portugal, em caso de necessidade, deixando 
de ter pretexto para não cumprir o especificado nos vários t ra tados, 
assinados com Portugal. Além do mais, como veremos, a paz contrariava os 
desígnios da Espanha e da França, que, unidas pelo Pacto de Família, não 
deixariam de se aproveitar da fraqueza inglesa e de se desforrar da derrota da 
Guerra dos Sete Anos e do clausulado do Tratado de Paris de 1763. 

A Inglaterra, porém, a braços com a rebelião americana persistiu em 
não ajudar Portugal. Apesar da importância dos portos portugueses para a 
marinha britânica e do volume do comércio, as relações entre os dois países 

ALDEN, Dauril, ob. cit., p. 375; AZEVEDO, J. Lúcio de — O Marquês de Pombal e a sua época, 
2 a . ed., Lisboa, Clássica Editora, 1990, p. 225; Despacho do marquês de Pombal para o 
ministro de Portugal em Londres, Luís Pinto de Sousa Coutinho, datado de Lisboa (Palácio da 
Ajuda), 28 de Novembro de 1775. BIKER, Julio Firmino Júdice, ob. cit., p. 35; PIECUCH, James, 
ob. cit., p. 24. 
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teriam sido afectadas pela política proteccionista de Pombal2 4 , que de 
qualquer modo, ao longo da sua acção governativa se manteve fiel à aliança 
inglesa. Tentando pressionar o executivo de Londres a intervir, o governo 
português entrou secretamente em contacto com a oposição inglesa tendo 
conseguido que um dos seus principais chefes, o duque de Manchester, se 
mostrasse favorável à cooperação com Portugal. Este político tranquilizou o 
marquês com o argumento de que "não caberia nas forças do ministério 
Britânico" negar auxílio25 . Devido a esta manobra, as forças políticas 
opositoras ao governo parecem ter sido ganhas para a causa portuguesa. 
Aliás, o Príncipe de Masserano, representante espanhol em Londres, acusou 
a oposição whig de apoiar e incitar o Marquês de Pombal26. 

De qualquer modo, o Reino Unido seria obrigado a interferir, se a 
França, devido ao Pacto de Família, interviesse ao lado da Espanha numa 
possível conquista de Portugal. Londres conseguiu que Paris refreasse as 
ambições espanholas e, ao mesmo tempo, persuadiu Lisboa a adoptar uma 
política mais moderada. 

A Espanha alimentou o projecto de invadir o território português, 
com a ajuda da França e, este país, como forma de indemnização, 
conquistaria e anexaria o Brasil. Luís XVI, porém, não estava interessado. O 
gabinete de Versalhes era de opinião que em caso de conquista pelas 
potências borbónicas, Portugal deveria ficar na posse dos dois países como 
garantia, de forma a compensar possíveis perdas ou a obter vantagens. Deste 
modo, a França opunha-se claramente à incorporação de Portugal pela 
Espanha2 7 . Se tal viesse a ocorrer o poderio espanhol sairia reforçado.o que 
não convinha de modo nenhum a Versalhes. 

Por outro lado, o comércio com as colónias revoltadas da América do 
Norte foi proibido em 1775 e a metrópole tentou criar-lhes maiores 

2 4 SCOTT, H. M., ob. cit., p . 212 . 

2 5 "Compendio histórico e analytico do juizo que tenho formado das dezesete ca r t a s con t inuadas n a 
collecção e s t a m p a d a no anno de 1777 em Londres no idioma inglez, e receb idas n a villa de 
Pombal nos principios de Jane i ro do anno de 1780." SMITH, John , ob. cit., p . 3 1 0 - 3 1 1 ; 3 1 5 -
320; SERRÃO, Joaqu im Veríssimo — O Marquês de Pombal. O Homem, o Diplomata, o Estadista, 
2S. ed., Lisboa, 1987, p . 125 

2 6 SANZ TAPIA, Angel, ob. cit., p . 1674. 

2 7 YELAUTRILLA, Juan-Francisco , ob. cit., p . 97; 9 9 - 1 0 1 . 
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dificuldades económicas depois de Abril de 1776, quando o Congresso abriu 
os portos americanos aos navios dos outros países. Esta at i tude da Grã-
Bretanha t inha como objectivo levar as colónias europeias e as índias 
Ocidentais a encerrar os seus portos às embarcações americanas . As 
instalações portuárias das principais áreas revoltadas foram bloqueadas e os 
navios interceptados no alto mar. Até 1778 a RoyalNavy apresou, sobretudo, 
barcos dos rebeldes, respeitando largamente a navegação dos outros países 
europeus. A quase totalidade destas potências mostrou-se cooperante, dado 
que à maioria dos governantes não lhe agradava a rebelião. Além disto, não 
se acreditava que a revolta americana durasse muito 2 8 . 

De facto, parece ser esta a opinião do primeiro-ministro francês 
Maurepas em Fevereiro de 1776. Em conversa com o representante português 
em Paris, este estadista classificava como pernicioso o exemplo americano. 
O diplomata português constatava que as notícias dos êxitos dos rebeldes 
americanos não pareciam causar qualquer comoção em França, que afectava 
estar apenas preocupado com o exército de terra e negligenciar a marinha2 9 . 
Cerca de dois meses depois, D. Vicente de Sousa Coutinho sugeria que o 
Marquês de Pombal solicitasse ao gabinete inglês que não desse a perceber 
às cortes de França e da Espanha o facto da Inglaterra não poder ajudar 
Portugal, em caso de guerra, devido aos acontecimentos nas colónias da 
América do Norte. Se em Versalhes este tipo de discurso não causava 
qualquer perturbação, já em Madrid isto provocava "grande impressão". Por 
outro lado, corriam em França rumores acerca de Portugal que prejudicavam 
as relações entre os dois países3 0 . Entretanto, o diplomata luso referia o 
facto do conde de Aranda, face à grande quantidade de t ropas inglesas 
estacionadas na América do Norte, ser de opinião que a França e a 
Inglaterra deviam tomar medidas para reforçar as respectivas marinhas . 

SCOTT, H.M., ob. cit., p. 220-221. 

A.N.T.T., Ministério dos Negócios Estrangeiros, Arquivos das Legações, Legação em Paris, Ofícos 
para a Corte, ofícios secretos ao Marquês de Pombal, livro 671 (1776-1781). Ofício do 
embaixador D. Vicente de Sousa Coutinho, para o marquês de Pombal, datado de Paris, 8 de 
Fevereiro de 1776. 

Id., Ibid. Ofício do embaixador D. Vicente de Sousa Coutinho, para o marquês de Pombal, datado 
de Paris, 16 de Abril de 1776. 
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Prevenia-se, assim, o futuro31 . Algum tempo depois, o ministro dos Negócios 
Estrangeiros, Vergennes, assegurava ao representante português que o 
gabinete de Versalhes queria a paz. Não passavam senão de boatos as 
notícias sobre os preparativos que se estavam a processar em portos 
franceses. E acrescentava que, se existissem intenções de carácter belicoso, 
antes de se fazerem preparativos de guerra, ter-se-ia feito uma aliança com 
os revoltosos32. 

Não deixa de ser curioso referir que desde 2 de Maio de 1776 Luís XVI 
tinha concedido um crédito de um milhão de libras aos rebeldes americanos, 
através de uma falsa companhia, a Roderígue Hortalez et Cia, administrada 
por Caron de Beaumarchais, autor de comédias como O Barbeiro de Sevilha e 
as Bodas de Figaro33. A 19 de Junho , D. Vicente de Sousa Coutinho 
informava Pombal acerca do que lhe tinha sido transmitido por Vergennes, 
relativamente aos preparativos militares franceses. Este ministro justificava 
as ordens para reparar navios e fragatas com o facto do mar estar repleto de 
navios ingleses e ao mesmo tempo declarava que a França não estava 
interessada no deflagrar da guerra. Esta potência não t inha qualquer 
empenho em apoderar-se do Canadá nem de se associar aos rebeldes, pois 
estes, uma vez vencedores, depressa conquistariam as colónias francesas, 
causando prejuízos irreparáveis em homens e dinheiro3 4 . Em ofícios 

3 1 Id., Ibid. Ofício do embaixador D. Vicente de Sousa Coutinho, para o marquês de Pombal, datado 
de Paris, 30 de Abril de 1776. 

3 2 Id., ibid. Ofício do embaixador D. Vicente de Sousa Coutinho, para o marquês de Pombal, datado 
de Paris, 22 de Maio de 1776. 

3 3 OLTRA, Joaquin; PÉREZ SAMPER, Maria Angeles — EL conde de Aranda y los Estados Unidos, 
Barcelona, Promociones y Publicaciones Universitárias, S.A., 1987, p. 131; COLE, Wayne S. — 
An interpretative history of American foreign relations, Homewood, The Dorsey Press, 1968, 
p.44; BEMIS, Samuel Flagg — A diplomatic history of the United States, p. 18-21. 

3 4 "Communiquei-lhe [a Vergennes] o que se dizia relativo aos armamentos da França e o espanto 
que causarião na Europa. Segurou-me palavra de honra ser falso o que se tinha espalhado, 
excepto as ordens que se destribuirão nos arcenaes de crenas e de reparar vários navios e 
fragatas, a fim de se prevenirem; o que não era de estranhar achando-se o mar coberto de 
embarcações britânicas. Repetirei a V. Excla. as proprias palavras do seu discurso: Que 
interesse podemos ter de acender huã guerra? Certamente não queremos apropriamos o 
Canadá. Associamos com os insurgentes? Seria huã loucura, porque alem das contingências, se 
elles viessem senhores da America Septentrional, cedo farião a conquista das nossas colónias: 
neste cazo os homens e o dinheiro que perdêssemos, não podia jamais redundar em beneficio 
de França. Aquelles que nos imputão estas ideyas, dentro de quinze dias serám desmentidos 
pelos mesmos espioens que os inglezes tem nos nossos portos. Eis aqui o que lhe ouvi nesta 
conferencia, e o que posso referir a V. Exa. mediando muito pouco tempo entre ella e a hora do 
correyo." A.N.T.T., Ministério dos Negócios Estrangeiros, Arquivos das Legações, Legação em 
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subsequentes, o diplomata português faz referência às notícias do conflito 
entre os rebeldes norte-americanos e as tropas britânicas regozijando-se com 
os triunfos destas. E, não deixa de mencionar o embaraço do embaixador 
espanhol, quando na presença deste, Lord Stormont, representante do Reino 
Unido, lhe comunicou a notícia de uma importante vitória das forças 
inglesas sobre os rebeldes35 

Apesar da recusa de ajuda por parte da Grã-Bretanha, em ajudar 
Portugal, o Marquês de Pombal mostrou-se cooperante com esta potência e, 
pelo decreto de 4 de Julho de 1776, publicado no dia seguinte, fechou os 
portos portugueses aos navios americanos3 6 . Es ta a t i tude teve como 
objectivo não irritar os ingleses. Segundo o embaixador Calvet de 
Magalhães, Lisboa não podia ser favorável a tais movimentos sediciosos, por 
mais justificados que fossem. De facto, Portugal possuia extensos domínios 
ultramarinos e o Brasil, a mais importante das suas colónias, t inha já 
mostrado sinais de inquietação em 1710 e 172037. Face ao jogo das alianças 
internacionais, Pombal não tinha outra alternativa, mesmo que esta medida 
tivesse como consequência a interrupção do tráfego comercial com as 
colónias sublevadas. Caso contrário, o governo português seria obrigado a 
entender-se com Madrid, o que poderia ter como consequência a perda da 
colónia do Sacramento. 

Os Estados Unidos consideraram Portugal nação inimiga e os navios 
portugueses perseguidos do mesmo modo que os do Reino Unido38. Não 
deixa de ser curioso referir que Caron de Beaumarchais condenava a atitude 

Paris, Ofícos para a corte, ofícios secretos ao Marquês de Pombal, livro 671 (1776-1781). Ofício 
do embaixador D. Vicente de Sousa Coutinho, para o marquês de Pombal, datado de Paris, 19 
de Junho de 1776. 

3 5 Id., ibid., ofícios do embaixador D. Vicente de Sousa Coutinho, para o marquês de Pombal, 
datados de Paris, 2. 9 e 16 de Outubro de 1776 e 6 de Novembro de 1776. 

3 6 LATINO COELHO, José Maria Historia politica e militar de Portugal desde osjlns do XVIII século 
até 1814, tomo II, Lisboa, Imprensa Nacional, 1885, p. 35; RAMOS, Luís A. de Oliveira, ob. cit., 
p. 64-66; MARTINEZ, Pedro Soares — História Diplomática de Portugal, s.L, Editorial Verbo, 
[1986), p. 261 . 

3 7 LATINO COELHO, José Maria, ob. cit., p. 36; MAGALHÃES, José Calvet de, ob. cit., p. 16 e 
Portugal and the independence of the United States, Lisboa, Ministério dos Negócios 
Estrangeiros, 1983, p. 11-12. 

3 8 RAMOS, Luís A. de Oliveira, ob. cit., p. 66-67; BEIRÃO, Caetano — D. Maria I (1777-1792). 
Subsídios para a revisão da História do seu reinado, Lisboa, Empresa Nacional de Publicidade, 
1934, p. 212; MAXWELL, Kenneth, ob. cit., p. 127; PIECUCH, James, ob. cit., p. 24. 
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portuguesa e incitava os Estados Unidos a declararem guerra a Portugal e a 
enviar uma frota contra o Brasil. Segundo o raciocínio deste dramaturgo a 
declaração de guerra seria muito útil aos americanos, pois levaria a um 
conflito generalizado que provocaria a dispersão das forças inglesas, 
servindo, além disto, de exemplo para todas as nações que viessem a fechar 
os seus portos à navegação americana. E Silas Deane aconselhava que fosse 
autorizada a captura de barcos portugueses, como forma de captar a boa 
vontade da Espanha para com a causa estadunidense3 9 . Este estadista 
revelava-se favorável a medidas violentas e vingativas contra os inimigos da 
América e estava convencido que a guerra entre as duas nações ibéricas 
estava iminente, pelo que, em sua opinião, Portugal seria rapidamente 
derrotado e ocupado pela Espanha. Apesar disto, Deane não se mostrava 
muito empenhado no plano, tendo informado o Congresso que tinha aceite 
um convite do representante português junto da corte de Versalhes para 
discutir assuntos relativos ao comércio entre os dois países4 0 . Entretanto, o 
ministro espanhol Grimaldi permitira que os americanos entrassem com 
navios portugueses apresados nos portos das colónias espanholas da 
América do Sul. Por outro lado, Caron de Beaumarchais sugeria ainda que, 
se os governos de Madrid e Paris permitissem a venda das presas 
portuguesas nos portos das suas possessões americanas, os Estados Unidos 
estavam dispostos a a tacar as frotas portuguesas do Brasil. Grimaldi, 
contudo, recusou a proposta, justificando que tal concessão era contrária à 
leis das índias41 . 

A posição difícil em que se encontrava a causa dos Estados Unidos, 
no Outono de 1776, devido aos êxitos militares ingleses, ocorridos entre 
Agosto e Outubro desse ano, levou a que o plano de Beaumarchais parecesse 
oferecer hipóteses de sucesso. No entanto, o Congresso hesitava em tomar 
uma atitude contra Portugal, pois não sabia se o édito de Pombal era um 
facto ou apenas um rumor. Assim, em 1 de Outubro, advertia Deane para 

3 9 MAGALHÃES, José Calvet de — História das relações diplomáticas entre Portugal e os Estados 
Unidos da América (1776-1911), p. 18. 

4 0 PIECUCH, James, ob. cit., p. 25. 

4 1 YELAUTRILLA, Juan- Francisco, ob. cit., p. 142-145. 
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contactar os representantes da França, Espanha e Portugal, países aos 
quais, segundo constava, a Grã-Bretanha havia ordenado que fechassem os 
portos à navegação americana, para lhes lembrar que de futuro poderiam 
encontrar benefícios na amizade e no comércio com a nova nação4 2 . 

O Congresso Continental voltou a ocupar-se da decisão portuguesa 
em 23 de Dezembro de 1776, afirmando ter apenas tomado conhecimento 
desta resolução através dos jornais. Deste modo, a Assembleia instruia a 
Comissão de Correspondência Secreta, organismo responsável pela 
correspondência com as nações amigas, para encarregar os comissários em 
França, Benjamin Franklin, Arthur Lee e Silas Deane, para apurarem a 
verdade. Assim, estes representantes eram incumbidos de obter informações 
sobre se algum barco fora proibido de entrar ou confiscado em portos 
lusitanos e de protestar jun to do embaixador português em Paris. Uma 
semana depois o Congresso dava instruções aos comissários em França e na 
Espanha para assinarem um tra tado de comércio e al iança com esta 
potência. E, se Madrid se juntasse aos Estados Unidos na luta contra a 
Grã-Bretanha, estes ajudariam os espanhóis a recuperar a cidade de 
Pensacola, desde que os cidadãos americanos fossem autorizados a navegar 
livremente no rio Mississipi e a utilizar o porto da referida cidade. Além 
disto, se se provasse que os navios e s t adun idenses t i nham sido 
insultuosamente expulsos dos portos portugueses ou alvo de confisco, a 
jovem república manifestava-se pronta a declarar guerra a Portugal, caso tal 
medida fosse do agrado e contasse com o apoio francês e espanhol4 3 . Esta 
atitude americana compreende-se, se tivermos em conta que a Espanha não 
desistia da ideia de conquistar Portugal, no que era contrariada pela França. 
Este país refreava as intenções espanholas, pois, além de não ganhar nada 
com um conflito generalizado, ver-se-ia obrigado a sus tentar uma guerra 

4 2 PIECUCH, James, ob. cit., p. 25-26. 

4 3 Journals of the Continental Congress 1774-1789, (editados por W.C. Ford, G.Hunt e J .C. 
Fitzpatrick), vol. VI. 1776 (October 9 - December 31), Washington, Government Printing Office, 
1906, p. 1035-1036; 1057. As passagens aqui referenciadas foram transcritas por EÇA, Raul 
de, ob. cit., p. 10-11. e traduzidas por MAGALHÃES, José Calvet de, ob. cit., p. 19. MAGALHÃES, 
José Calvet de — Portugal and the independence oj the United States, p. 17; YELA UTRILLA, 
Juan-Francisco, ob. cit., p. 245; Secret Journals of the Acts and Proceedings oj Congress, from 
the first meeting thereof to the dissolution of the confederation, by the adoption of the 
Constitution of the United States, Boston, Thomas B. Wait, 1820, p. 35; 40; PIECUCH, James, 
ob. cit., p. 26. 
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com as potências vizinhas. A melhor maneira de minar o poderio inglês seria 
o de assegurar a total separação das colónias americanas da mãe-pátria44 . 

O conde de Aranda, em 1776, via a invasão de Portugal como um 
meio de atacai: a Grã-Bretanha, numa altura em que esta potência estava 
confrontada com a rebelião dos americanos. O ministro Grimaldi, porém, 
não concordou com esta proposta. Outra das preocupações de Aranda dizia 
respeito ao conflito luso-espanhol na América do Sul, aconselhando para 
isso firmeza por parte do seu governo, que, se necessário, deveria recorrer à 
força armada, único meio de resolver este contencioso e de garantir as 
fonteiras entre as colónias dos dois países. Era importante a solução deste 
litígio, pois, era preciso afastar o Reino Unido de Portugal, de maneira a que 
este país não pudesse servir de ponto de apoio aos britânicos. O conde de 
Aranda aconselhava a imediata prossecução deste objectivo, antes que Jorge 
III tivesse tempo de dominar os seus súbditos rebelados, pois, ocupados com 
este conflito, os ingleses não poderiam apoiar as pretensões portuguesas. 
Uma vez finda a guerra na América, Londres estaria livre para empregar 
todos os seus recursos contra as colónias espanholas. Por outro lado, 
enquanto os sucessos na luta contra os insurrectos mantivessem um 
carácter duvidoso, Lisboa mostrar-se-ia mais transigente para com as 
exigências de Madrid. Aliás, esta potência deveria actuar sem recorrer ao 
pacto de Família, excepto se os ingleses auxiliassem os portugueses4 5 . 

Em Outubro de 1776, aproveitando a conjuntura favorável às armas 
britânicas, a França declarava ao governo de Londres que ambos os países 
deviam tentar mediar o conflito luso-espanhol. Pouco tempo depois, a Grã-
Bretanha declarava-se pronta a aconselhar Portugal a "seguir a via da 
negociação pacifica"46. E n q u a n t o is to, os p repara t ivos mi l i tares 

4 4 YELA UTRILLA, Juan-Francisco , ob. cit., p . 111-135 . 

4 5 OLAECHEA, Rafael; FERRER BENIMELI, José A. — El Conde de Aranda. I (Mito y realidad de un 
politico aragonês). Saragoça , Librería General , 1978, p . 6 6 - 6 8 ; SANZ TAPIA, Angel, ob. cit., 
p . 1 6 7 5 . 

4 6 A.N.T.T., Ministério dos Negócios Estrangeiros , Arquivos das Legações, Legação em Paris, Ofícios 
p a r a a Corte, ofícios secretos ao Marquês de Pombal, livro 671 (1776-1781). Ofício do 
embaixador D. Vicente S o u s a Cou t inho , pa ra o m a r q u ê s de Pombal , d a t a d o de Paris , 30 de 
Outubro de 1776. 
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continuavam nos portos franceses47. No entanto, Vergennes no decurso de 
1776, envidou esforços no intuito de impedir a invasão de Portugal pelas 
forças de Carlos III, evitando, assim, o desencadear de uma guerra geral48. 
Parece, contudo, que, em Agosto de 1776, O mesmo Vergennes também 
considerou estarem reunidas as condições para os franceses e espanhóis 
desencadearem a guerra contra a Inglaterra. O conflito seria despoletado por 
um ataque espanhol a Portugal49 . Previa-se, desta forma, que os ingleses 
auxiliariam este seu aliado, e, ao mesmo tempo, que a França entraria em 
guerra ao lado da Espanha 5 0 . 

Sobre o que se passou a seguir, encontrámos duas interpretações 
divergentes. Assim, p a r a Samuel Flagg Bemis, Madrid respondeu 
afirmativamente à proposta do ministro de Luís XVI, embora impusesse 
algumas condições. Os dois países, antes do desencadear das hostilidades, 
teriam de acordar numa convenção militar e naval e deveria ficar assente, 
sem sombra de dúvidas, que Portugal e a ilha Minorca, no fim das 
hostilidades, ficariam na posse da Espanha . Apesar das condições, 
Vergennes mostrou-se disposto a ceder. Contudo, notícias de êxitos das 
forças inglesas na América do Norte fizeram-no desistir desta pretensão5 1 . 
Um trabalho recente de Angel Sanz Tapia, todavia, diz que o governo 
espanhol não aceitou a proposta, apesar da maioria dos ministros se 
mostrar favorável. A razão para esta atitude radicava no facto de se pensar 
que a França nunca aceitaria a anexação de Portugal pretendida pela 
Espanha. Este país, porém, preferia uma intervenção militar no rio da Prata, 
achando prudente esperar pela evolução dos acontecimentos na América do 
Norte. De facto, o gabinete de Versalhes não concordava de maneira 
nenhuma com a conquista e anexação de Portugal52. Por outro lado, em 

4 7 Id., ibid. 

4 8 LABOURDETTE, Jean-François , ob. cit., p . 9 7 . 

4 9 BEMIS, Samuel F lagg— The diplomacy of the American Revolution, Ed imburgo e Londres, Oliver 
and Boyd, 1957, p . 4 3 . 

5 0 SANZ TAPIA, Angel, ob. cit., p . 1676. 

5 1 BEMIS, Samuel Flagg, ob. cit., p . 4 4 - 4 5 . 

5 2 SANZ TAPIA, Angel, ob. cit., p . 1677-1678 . 
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Outubro e Novembro de 1776, Londres tentou tranquilizar Madrid acerca dos 
seus preparativos navais, dizendo que estes se dirigiam contra a França. O 
gabinete inglês reconhecia como jus ta a causa espanhola e afirmava não 
estar disposto a apoiar Lisboa. Além disto, asseverava que só prestaria 
auxílio a Portugal caso estivesse iminente uma tentativa de conquista por 
parte da Espanha 5 3 . Portugal era, assim, uma car ta que as grandes 
potências reservavam para jogar quando lhes fosse mais conveniente e mais 

favorável. 
Es ta at i tude inglesa segue-se à recusa de Pombal, apesar das 

pressões do governo britânico, em restituir à Espanha todos os postos 
ocupados no Rio Grande. Ao ministro de D. José não interessava a 
devolução pacífica do território conquistado, porque a s u a posse lhe 
possibilitaria obter vantagens. E, se a Espanha o tentasse recuperar por 
meio de u m a intervenção armada, es ta limitar-se-ia ao continente 
americano, dado a protecção inglesa não permitir um ataque espanhol ao 
território metropolitano português. De facto, o governo britânico fez saber à 
corte de Madrid que, se as pretensões deste país se cingissem ao território do 
Rio Grande a Inglaterra, não defenderia Portugal54. 

Silas Deane que, entretanto, t inha continuado a pressionar o 
Congresso para atacar Portugal, em Março de 1777, informou Vergennes que 
os Estados Unidos se juntar iam à França e à Espanha se os dois países 
entrassem em guerra contra Lisboa, proposta que foi recusada pelo ministro 
francês. No entanto, no entender de Benjamin Franklin as instruções do 
Congresso requeriam que os comissários americanos fizessem uma proposta 
directamente à corte de Carlos III. E, este estadista, a 7 de Abril de 1777, 
endereçou uma carta ao conde de Aranda, na qual esboçava o plano do 
Congresso para uma guerra conjunta contra Portugal, dizendo-se disposto a 
modificar os detalhes, de forma a ir ao encontro dos desejos espanhóis. 
Porém, pouco depois, enviou uma mensagem conciliatória ao embaixador 

5 3 SCOTT, H. M., ob. cit., p . 2 4 6 - 2 4 7 . 

5 4 SANZ TAPIA, Angel, ob. cit., p 1679-1680 . 
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português, pois na realidade, Franklin não queria desencadear um conflito, 
a não ser que tivesse a certeza do apoio de Madrid55. 

De facto, os comissários americanos escreveram, em 26 de Abril de 
1777, ao embaixador português em Paris, D. Vicente de Sousa Coutinho, 
uma carta num tom conciliatório, lembrando as tradicionais relações de 
amizade e de comércio entre os dois povos e pedindo informações acerca do 
decreto de 4 de Ju lho . Caso a sua publicação fosse confirmada, os 
representantes americanos solicitavam a sua revogação. Segundo Calvet de 
Magalhães o teor moderado desta mensagem deveu-se à influência do 
experiente Benjamin Franklin e ao facto do Marquês de Pombal ter sido 
demitido, após a morte de D. José, ocorrida a 24 de Fevereiro de 1777. 
Segundo o nosso ponto de vista, a este interesse não será alheio o facto das 
autoridades norte-americanas quererem reatar e desenvolver o lucrativo 
tráfego comercial com Portugal. Por outro lado, para Calvet de Magalhães, os 
representantes americanos, talvez por não terem encontrado receptividade 
junto do embaixador português dirigiram, em 16 de Ju lho de 1777, uma 
nova missiva ao ministro dos Negócios Estrangeiros, como se referiu no 
capítulo 3. Esta segunda carta foi trazida para Lisboa pelo jornalista Félix 
António Castrioto, que travara conhecimento em Paris com os comissários 
americanos e parecia mostrar-se favorável a uma revogação do decreto e ao 
rea tar dos laços comerciais com as recém-independentes colónias 
americanas. O governo de D. Maria, com medo de desagradar à Inglaterra 
não respondeu a esta mensagem e deu a conhecer o seu conteúdo, que 
considerou insultuoso para o governo inglês. Segundo Calvet de Magalhães, 
a corte de Lisboa terá tomado esta iniciativa, para tentar tirar partido da 
sua atitude de não apoiar os norte-americanos56 . Parece, contudo, que Sá e 
Melo informou Franklin, através de D. Vicente de Sousa Coutinho, que a 
Grã-Bretanha poderia interpretar a aproximação com os Estados Unidos 
como o reconhecimento da sua independência e, porque tal violaria os 

0 0 PIECUCH, James, ob. cit., p. 26-27. 

5 6 LATINO COELHO, José Maria, ob, cit., p. 36-38; MAGALHÃES, José Calvet de — História das 
relações diplomáticas entre Portugal e os Estados Unidos da América (1776-1911), p. 19-21 e 
Portugal and the Independence of the United States, p. 17-23; PIECUCH, James, ob. cit., p. 26. 
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acordos anglo-portugueses em vigor, Portugal continuaria a proibir a 
entrada de barcos americanos nos seus portos57 . 

Entre outras coisas, Félix António Castrioto era redactor da Gazeta 
de Lisboa58, periódico que, segundo Oliveira Ramos, "comenta os 
acontecimentos de além-Atlântico com estranho denodo e lucidez"59. A 
ampla cobertura dada à Revolução Americana mostra simpatia pelos 
rebeldes, cuja posição segue atentamente. A Gazeta de Lisboa reproduz 
documentais oficiais sobre a guerra, correspondência e relatórios. As 
notícias da guerra são por vezes favoráveis à causa americana, embora 
algumas vezes o jornal se torne crítico de certos aspectos do governo e da 
maneira de conduzir a guerra60 . A esta orientação não serão estranhas as 
posições de Castrioto favoráveis aos americanos que prosseguiam a sua luta 
e iam apresando navios bri tânicos. Em 26 de Fevereiro de 1777, o 
embaixador português em Paris informava que o navio que t ransportara 
Benjamin Franklin para França apresara cinco embarcações, entre elas "hû 
paquebote que hia para Lisboa"61. Surpreendentemente, entrara com as 
presas no porto de Lorient. Apesar dos portos das potências neutrais 
poderem receber os barcos dos países em guerra, este caso, apresentava-se 
para D. Vicente de Sousa Coutinho como algo de legitimidade duvidosa. As 
dúvidas decorriam do facto de não se tratar "de huá guerra legitima, mas de 
huá rebelião; que não merece nenhuã sorte de azilo, ou de imunidade"62. O 

5 7 PIECUCH, J a m e s , ob. cit., p . 5 7 

5 8 Félix António Castrioto era sócio da Academia Real d a s Ciências de Lisboa e em 1779 obteve 
autorização para publicar o Jornal Encyclopedico. Foi du ran te vários anos redactor d a Gazeta de 
Lisboa. SILVA, Inocêncio Francisco d a — Dlcclonarlo Blbllographlco Portuguez, tomo 2 , Lisboa, 
Imprensa Nacional, 1859 , p . 2 5 9 (Reprodução fac-s imilada d a I m p r e n s a Nacional -Casa da 
Moeda, 1987). 

5 9 RAMOS, Luís A. de Oliveira, ob. cit., p . 76 . 

6 0 Id, ibid., p . 76-77; KEITH, Henry Hun t — Independent America through Luso-BrazÛian eyes: The 
*Gazeta de Lisboa» (1778-1779) and the *Correio Brazillense» (1808-1822) of London, in 
«Studies in honor of the b icen tenn ia l of American independence», Lisboa, Comissão Cul tura l 
Luso-Amer icana /Fundação Calous te Gulbenkian , 1976, p . 31-32 . 

6 1 A.N.T.T., Ministério dos Negócios Estrangeiros , Arquivos das Legações, Legação e m Paris, Ofíoios 
para a Corte, ofícios secretos ao Marquês de Pombal, livro 671 (1776-1781). Ofício embaixador 
D. Vicente de Sousa Cout inho, pa r a o marquês de Pombal , da tado de Paris , 26 de Fevereiro de 
1777; PIECUCH, J a m e s , ob. cit., p . 2 8 . 

6 2 Id., ibid. 
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diplomata português revelava-se decididamente contra os "insurgentes" 
americanos e afirma não compreender como o governo francês conseguia 
conciliar o seu desejo de paz com as a t i tudes tomadas a favor dos 
revoltosos. E, ao mesmo tempo que declarava temer a reacção da Grã-
Bretanha, não observava nenhuma alteração na atitude de Luís XVI63. Este 
incidente parece não ter tido de momento repercussões de maior, pois, para 
evitar reacções negativas por parte dos britânicos, os barcos apresados 
t inham sido enviados pa ra Toulon ou Saint-Malo e a s t r ipulações 
repatriadas para Inglaterra, tendo Franklin sido avisado que não seria 
autorizada a entrada em portos franceses de embarcações apresadas pelos 
norte-americanos6 4. 

Através da correspondência secreta expedida para Lisboa pelo 
embaixador português em Paris, afigura-se-nos que este diplomata não 
suspeitava da ajuda dada aos rebeldes americanos, desde 2 de Maio de 1776, 
pelos governos francês e espanhol, o que, em certa medida, não deixa de ser 
estranho para quem se devia movimentar bem nos meandros da política 
francesa. Ainda em Abril de 1777, D. Vicente de Sousa Coutinho comentava 
que o oferecimento do conde de Burklei, marechal de campo do exército 
francês, para ir ajudar os ingleses na luta contra os rebeldes americanos, 
feito com conhecimento do rei, era uma prova de que o gabinete de Versalhes 
não projectava auxiliar os "insurgentes"65. Em finais de Julho, o diplomata 
já não duvidava, porém, que as hostilidades entre a França e a Inglaterra 
iriam deflagrar em breve. Quando interpelou Vergennes acerca das queixas 
de Lord Stormont sobre o auxílio francês aos Estados Unidos, este 
respondeu não existir nada que não pudesse ser objecto de negociação66. 

Enquanto, no decurso de 1777 as relações anglo-francesas se iam 
deteriorando, o conflito luso-espanhol na América do Sul é sanado. Como 

6 3 Id., ibid. 

6 4 Id., ibid. Ofício do embaixador D. Vicente de Sousa Coutinho, para o marquês de Pombal, datado 
de Paris, 26 de Fevereiro de 1777. 

6 5 Id., ibid. Ofício n e . 699 do embaixador D. Vicente de Sousa Coutinho, para o Secretário de 
Estado, Aires de Sá Pereira, datado de Paris, 28 de Abril de 1777. 

6 6 Id., ibid. Ofício n a . 719 do embaixador D. Vicente de Sousa Coutinho, para o Secretário de 
Estado, Aires de Sá Pereira, datado de Paris, 29 de Julho de 1777. 
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vimos, Portugal não conseguiu o auxílio da Grã-Bretanha, visto que, 
segundo Borges de Macedo, t inha interesse em que as exigências da 
Espanha não aumentassem muito. Quando o conde de Floridablanca 
ocupou o cargo de Ministro de Estado, sucedendo a Grimaldi, umas das 
suas primeiras preocupações foram as relações com Portugal. Floridablanca 
achava a política dos ingleses para com os portugueses semelhante à da 
França e da Espanha para com os insurgentes americanos. Londres dava 
razão a Madrid e prometia não se imiscuir na guerra, que esta potência 
sustentava com Lisboa, na América do Sul, desde que as hostilidades não 
alastrassem à Europa. Porém, o ministro espanhol suspei tava que a 
Inglaterra ajudava secretamente Portugal com homens e dinheiro. Assim, 
para Floridablanca as relações luso-espanholas estavam dependentes do 
evoluir da luta contra os rebeldes americanos. O desenvolvimento da 
situação na América do Norte, mostrando ser possível enfrentar o Reino 
Unido, levou a Espanha a agir, de modo a recuperar o que perdera. Deste 
modo, em 1777 uma expedição espanhola ocupou a ilha de Santa Catarina e 
conquistou a colónia do Sacramento, que capitulou a 1 de Julho de 1777. 
Depois destes desastres, abriram-se negociações em Madrid que conduziram 
à assinatura do Tratado de Santo Ildefonso, em 1 de Outubro de 1777. 
Portugal teve de ceder posições que detinha há mais de um século na foz do 
rio Prata, entregou à Espanha as missões na margem esquerda do Uruguai e 
recuperou a ilha de Santa Catarina. Segundo Borges de Macedo, a coroa 
ainda se prestou a um acordo sobre as fronteiras do Amazonas. As 
negociações diplomáticas entre os dois países continuaram, sendo assinado, 
em 11 de Março de 1778, o Tratado do Pardo. Por este acordo, de carácter 
comercial, os portugueses cederam aos espanhóis as ilhas de Fernando Pó e 
Ano Bom6 7 . O conde Flor idablanca, no entanto , classificou es ta 

6 7 ALMEIDA, Luís Ferrand de, ob. cit., p . 4 1 1 ; MACEDO, Jorge Borges de, ob. cit., p . 3 1 2 - 3 1 4 ; 
MAGALHÃES, José Calvet de — História das relações diplomáticas entre Portugal e os Estados 
Unidos da América (1776-1911), p . 21 e Portugal and the independence of the United States, p . 
24; YELA UTRILLA, J u a n - F r a n c i s c o , ob. cit., p . 2 2 - 2 2 3 ; 2 5 0 ; LYNCH, J o h n — El siglo XVIII, 
Barcelona, Editorial Crítica, 1991 , p . 286; TORRES, Ruy d Abreu — Tratado de Santo Ildefonso 
(1777), in SERRÃO, Joel (dir. de) — "Dicionário de História de Portugal", vol. 5, Porto, Livraria 
Figueir inhas, 1981 , p . 4 7 2 . 
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reconciliação com Portugal de prematura 6 8 . De qualquer modo, estava 
garantida de momento a paz entre os dois países ibéricos. 

Entretanto, em 1 de Maio de 1777, o Congresso Continental nomeara 
três dos seus membros, James Wilson, John Adams e Richard Henry Lee 
para examinar a proibição de entrada e expulsão de barcos americanos dos 
portos portugueses à luz da lei internacional sobre neutra l idade. A 
finalidade desta comissão era a de determinar se se justificavam ou não 
actos de hostilidade contra os súbditos portugueses6 9 . O comércio com os 
americanos punha problemas de carácter legal. A teoria do tráfego neutral 
era baseada na asserção de um conflito entre dois ou mais países soberanos 
e independentes. Porém, mesmo depois da Declaração de Independência e até 
ao Verão de 1778 não era claro se as treze colónias americanas eram um 
estado soberano ou apenas rebeldes70. 

A certa altura, o declínio do comércio luso-americano deixou de 
preocupar qualquer dos dois países, pois, por um lado, devido à guerra, 
muito do cereal produzido na América e normalmente exportado para 
Portugal era consumido pelos exércitos beligerantes, por outro lado, o 
conflito t inha ar ru inado a agricultura, pelo que havia menos cereal 
disponível para exportação. Além disto, os comerciantes portugueses iam a 
portos estrangeiros buscar o trigo para lá levado pelos norte-americanos. E, 
em 1778, apesar das proibições decretadas por Lisboa, o comerciante 
americano Joseph Wharton propunha-se a comprar em Portugal o sal que 
era urgentemente necessário na América71. 

Alguns navios portugueses são também alvo de sequestro por parte 
do corso americano, como foi o caso da escuna Nossa Senhora do Monte 
Carmelo e Santo António, propriedade de João Inácio de Oliveira Pereira e 

0 0 LABOURDETTE, Jean-François, ob. cit., p. 100. 

6 9 Journals of the Continental Congress 1774-1789, (editados por W.C. Ford, G.Hunt e J.C. 
Fitzpatrick), vol. VII. 1777 (January 1-May 21)), Washington, Government Printing Office, 1907, 
p. 318; EÇA, Raul de, ob. cit., p .11 ; MAGALHÃES, José Calvet de — História das relações 
diplomáticas entre Portugal e os Estados Unidos da América (1776-1911), p. 21 e Portugal and 
the Independence of the United States, p. 23; Secret Journals of the Acts and Proceedings of 
Congress, from the first meeting thereof to the dissolution of the confederation, by the adoption 
of the Constitution of the United States, Boston, Thomas B. Wait, 1820, p. 44. 

7 0 SCOTT, H. M. , ob. cit., p. 221. 

7 1 PIECUCH, James, ob. cit., p. 28. 
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António Dias dos Santos, apresada no alto mar, durante a viagem do Brasil 
para o Faial. Esta embarcação foi levada para o Massachusetts e presente a 
tribunal, sendo ilibada. O dono não apareceu para reclamar nem o navio 
nem a carga. Dado que esta era constituída por bens perecíveis e se tornava 
perigoso enviar o barco para o seu destino inicial, pois corria o risco de ser 
apresado pela marinha inglesa, o Congresso, em 11 de Maio de 1778, 
determinou que carga e navio fossem vendidos, pelo melhor preço, ficando a 
quantia obtida depositada nos fundos públicos dos Estados Unidos. O 
procedimento seguido, bem como a quantia disponível seriam transmitidos 
aos comissários americanos em Paris. Estes entrariam em contacto com o 
embaixador português, junto da corte de Luís XVI, de forma a que, depois de 
provada a propriedade do barco, os seus legítimos donos, pudessem receber a 
soma obtida pela venda do Nossa Senhora do Monte Carmelo e Santo António e 
da respectiva carga. Esta decisão do Congresso, contudo, não impedia os 
legítimos proprietários de intentarem acções judiciais contra o capitão ou os 
donos do corsário que apresara a embarcação portuguesa, por prejuízos 
causados, superiores ao valor recebido. A resolução foi aprovada pelos 
estados de Nova Iorque, Pensilvânia, Delaware, Maryland, Virginia e Georgia. 
Contra votou o Rhode Island, Connecticut, Nova Jérsia e a Carolina do Sul. 
Registou-se um empate na votação dos delegados do Massachusetts, pois 
um deles declarou-se contra e o outro a favor. E, através dos Journals of the 
Continental Congress verificámos que em Setembro de 1781 os proprietários 
do navio já tinham recebido o produto da venda da carga e do casco. Para 
Calvet de Magalhães tal a t i tude conciliatória parece most rar que a 
neutralidade portuguesa tranquilizou os americanos72 . 

Esta posição favorável a Portugal, além do interesse, j á referido, de 
um reatamento das relações comerciais, parece também ser o resultado da 
entrevista havida entre Benjamin Franklin e o embaixador de Portugal em 
Paris, a 26 de Março de 1778. O diplomata português não t inha achado 
prudente efectuar este encontro mais cedo, pois, devido à situação política, 

7 2 Journals of the Continental Congress 1774-1789, (editados por W.C. Ford, G.Hunt e J.C. 
Fitzpatrick), vol. XI. 1777 (January 1-May 21) e vol. XXI. 1781 (July 23 - December 31), 
Washington, Government Printing Office, 1908 e 1912, p. 487-489 e p. 937, respectivamente; 
EÇA, Raul de, ob. cit., p.11-12; MAGALHÃES, José Calvet de — História das relações 
diplomáticas entre Portugal e os Estados Unidos da América (1776-1911), p. 21 ; PIECUCH, 
James, ob. cit., p. 29. 
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poderia ser mal interpetado, quer pela França, quer pela Inglaterra. D. 
Vicente de Sousa Coutinho assegurou a Franklin não ser propósito do seu 
governo deixar que nos portos portugueses se cometessem atentados contra 
"o direito natural, e das gentes"73 . E, quando este, conforme as instruções 
do Congresso, quis saber oficialmente se a proibição de entrada de navios 
americanos em portos portugueses e a expulsão dos que aí estavam 
fundeados tinha sido dada por escrito, o embaixador português confirmou a 
publicação do decreto de 4 de Julho de 1776. Benjamin Franklin lamentou a 
interrupção das relações comerciais luso-americanas e a impossibilidade dos 
Estados Unidos importarem vinhos portugueses. Acrescentou, ainda, que os 
americanos teriam de tomar medidas contrárias aos interesses dos dois 
países, a fim de substituir os produtos portugueses. D. Vicente de Sousa 
Coutinho explicou então que Lisboa não podia tomar outra atitude devido à 
aliança com a Inglaterra, sendo necessário esperar tempos melhores. De 
qualquer modo, Benjamin Franklin garantiu que o Congresso dera ordens 
aos corsários para atacarem apenas navios ingleses. Desta maneira, os 
portugueses podiam estar seguros que a sua bandeira seria respeitada. O 
embaixador português acreditou nesta afirmação e remetia ao discernimento 
do seu governo a decisão de fechar ou não os olhos a um eventual comércio 
realizado por navios americanos, sob outro pavilhão. A conversa entre os 
dois homens recaiu também sobre a situação dos rebeldes americanos, 
tendo-se Benjamin Franklin mostrado confiante na vitória74. 

Ao mesmo tempo que o diplomata português se ocupava das questões 
luso-americanas , cont inuava a tento ao evoluir da s i tuação política 
internacional. Observava a crescente inimizade entre a França e a Inglaterra 
que caminhavam a passos largos para um conflito armado. Sousa Coutinho, 
no entanto, não julgara que a França assinasse tão prontamente um 
tratado com os Estados Unidos, pois apesar de verificar que a guerra era 
inevitável, ainda assim achava que havia vontade de a retardar. A França, de 

' á A.N.T.T., Ministério dos Negócios Estrangeiros , Arquivos das Legações, Legação em Paris , Ofícios 
para a Corte, ofícios secretos ao Marquês de Pombal, livro 671 (1776-1781). Ofício n° . 760 do 
embaixador D. Vicente de S o u s a Cout inho, pa ra o Secretário Es tado, Aires de S á e Melo, da tado 
de Paris, 26 de Março de 1778. Vide Anexo II, doe. n 2 . 2. 

7 4 Id., Ibid. 
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facto, firmara dois tratados com os norte-americanos em 6 de Fevereiro de 
1778, um de amizade e comércio e o outro de defesa. 

Para o diplomata, a estratégia francesa fora a de recompor a sua 
marinha e o seu comércio enquanto a Inglaterra sofria uma guerra de 
desgaste nas colónias. Porém, depois da capitulação do general inglês 
Bougoyne em Saratoga, quando a Inglaterra deu mostras de querer tentar a 
conciliação, a França decidiu-se a ajudar os "insurgentes". Aliás, Vergennes 
terá explicado ao embaixador português que, uma vez em paz com os norte-
americanos, a Inglaterra se voltaria contra a França e a Espanha. E, embora 
não se soubesse em Paris se Madrid já tinha conhecimento destes acordos, o 
diplomata luso não acreditava que a França os efectuasse sem prévio 
consentimento da Espanha. 

No prosseguimento da política de apoio aos rebeldes, Luís XVI 
recebeu formalmente os comissários americanos a 20 de Março de 1778. E 
interessante referir-se aqui que, na opinião de Sousa Coutinho, se os 
rebeldes vencessem a Inglaterra esta tornar-se-ia numa potência de segunda 
ordem. Este país teria alcançado o auge do seu poderio, pelo que, dada a 
ordem natura l das coisas, a partir daqui só o esperava a decadência. 
Congratulava-se, ainda, pelo facto de Portugal ter assinado a paz com a 
Espanha, pois, dada a conjuntura que então se vivia, só a muito custo se 
recuperaria a ilha de Santa Catarina. Para o diplomata a melhor maneira de 
defender os interesses portugueses era a neutralidade, coincidentemente era 
esta a posição que melhor servia os franceses e que estes aconselhavam a 
Lisboa75. J á que não podiam obter o concurso de Portugal, pelo menos os 
seus portos não serviriam de base à marinha inglesa. Daí, a ajuda prestada 
a um navio inglês, entrado no Tejo com avarias, ter causado má impressão 

"Se os insurgentes sustentaò a sua palavra he indubitável, que na Inglaterra corre risco na 
occasiaò presente de se reduzir a húa potencia de segunda ordem. Esta profecia parecerá 
temerária aos idolatras daquele poder marítimo; mas como todas as couzas em chegando ao seu 
auge declinaò, segundo a condição humana, naò he muito difficil de temer, que esta seja a época 
da sua decadência. 

Agora se verá, que naò foi pouco util para nós o ter feito a paz com Espanha, pois em huà 
conjunctura semilhante, naó recuperaríamos a ilha de Santa Catherina sem grande trabalho, e 
effusão de sangue. Neste lugar devo refferir a V. Excia, o que me segurarão hontem estes 
ministros da parte de Sua Magestade; que o systhema de França era, que Portugal conservasse 
huà completa neutralidade, que quanto a mim, he o que convém mais aos intereces dessa 
Monarquia." Id., Ibid., Ofício nQ. 759 do embaixador D. Vicente de Sousa Coutinho, para o 
Secretário de Estado, Aires de Sá e Melo, datado de Paris, 26 de Março de 1778; BEMIS, Samuel 
Flagg — A diplomatic history of the United States, p. 27-29; COLE, Wayne S., ob. cit., p. 46. 
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na corte de Versalhes7 6 . Não nos podemos esquecer que as hostilidades 
entre a Inglaterra e a França tiveram o seu início em J u n h o de 1778. A 
ajuda gaulesa foi decisiva para a causa americana, mas lançou os Estados 
Unidos no meio dos problemas diplomáticos europeus7 7 . 

No ofício de 29 de Agosto de 1778 D. Vicente de Sousa Coutinho 
parece ter mudado de atitude, pois exprime opiniões anti-inglesas e revela-se 
até admirador dos Estados Unidos. Considerava a independência das treze 
colónias proveitosa pa ra todos os países marí t imos oprimidos pela 
Inglaterra, e um garante para uma maior liberdade nas trocas comerciais. 
Não acreditava que a jovem República ameaçasse no futuro as colónias da 
América do Sul, nem que estas viessem a seguir o seu exemplo, dadas as 
imensas diferenças entre as duas partes do continente. Por outro lado, o 
mesmo diplomata, que tinha defendido e aconselhado a neutralidade, parece 
agora ter dúvidas sobre se esta seria a melhor atitude a tomar por Portugal. 
A Grã-Bretanha sem homens e sem dinheiro teria muita dificuldade em 
resistir às forças conjuntas da França, Espanha e Estados Unidos. A 
desproporção entre as forças navais francesas e britânicas não era tão 
grande quanto o fora anteriormente, devido ao esforço realizado pelo governo 
de Paris. Sousa Coutinho elogia Luís XVI, bem como o gabinete de Versalhes 
e os seus ministros que considera muito capazes. Além do mais, augura 
êxitos para a França no confronto com o Reino Unido78. 

/ b A.N.T.T., Ministério dos Negócios Estrangeiros, Arquivos das Legações, Legação em Paris, Ofícios 
para a Corte, ofícios secretos ao Marquês de Pombal, livro 671 (1776-1781). Ofício nQ. 796 do 
embaixador D. Vicente de Sousa Coutinho, para o Secretário de Estado, Aires de Sá e Melo, 
datado de Paris, 29 de Agosto de 1778. 

7 7 BEMIS, Samuel Flagg, ob. cit., p. 31; COLE, Wayne S., ob. cit., p. 46. 

7 ft 
° "Se se considera com olhos políticos a separação da America septentrional, he fácil de ver, que 

ella redunda em proveito de todas as nações marítimas, martirizadas pelo vasto Império de 
Inglaterra. O comercio virá mais livre, e ha menos que temer de forças divididas, que unidas no 
mesmo ponto de vista. Também o terror de que a America adquira hú tal grau de consistência, 
que ameace para o futuro a conquista das colónias do meio dia, he destituído de fundamento. 

Aquella Republica está fundada sobre leys muito sabias para entreprehender hú projecto, 
que será imediatamente a ruina da agricultura, do trabalho, e da industria, que são as riquezas 
principais de hú estado. A outra objecção dos homens, que vem as couzas superficialmente he, 
de que aquelle exemplo se pode comunicar nas referidas colónias: a differença he imensa entre 
a America septentrional, e a America meridional; naquella as artes, as sciencias, a população a 
semilhança do clima, e das producções, a forma do governo, reclamavão a liberdade; quando 
nesta não existindo nenhuá das taes circunstancias, he claro, que a escravidão lhe he propria, e 
que naó pode subsistir sem huá inteira relação com o continente da Europa: e he falso quanto a 
mim, o que se divulgou, que a Espanha adoptara hú systhema contrario ao de França: A 
experiência mostrará a V. Ex° la., que não ha nenhuma mudança nelle, e que hade contribuir 
quando for necessário com os soccorros estipulados no Pacto de Família." Id., ibid.. Ofício n°. 
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A neutralidade portuguesa, porém, levantou problemas porque não 
foi respeitada pela Inglaterra, tendo provocado protestos por parte de 
franceses e ingleses, apesar das diligências efectuadas pelo representante 
português em Londres, Luís Pinto de Sousa Coutinho, para que este país 
reconhecesse Portugal como potência neutral. De facto, depois de algumas 
dificuldades, este es ta tu to foi reconhecido com a condição dos navios 
mercantes britânicos continuarem a frequentar os portos portugueses. A 
Grã-Bretanha abusava da sua posição, fazendo entrar no Tejo vasos de 
guerra e aí armava barcos mercantes em corsários. Esta situação também 
não agradava aos norte-americanos. Estes tentavam que os gabinetes de 
"Versalhes e Madrid obrigassem Lisboa a fechar os portos portugueses a 
embarcações de guerra. John Adams mostrava-se particularmente irritado 
contra Portugal, esse "pequeno impotente pedaço de país" que "fazia tanto 
mal tão injustamente"79. 

J á John Jay, representante americano em Espanha, acreditava que a 
relutância de Portugal em exigir que os vasos de guerra britânicos deixassem 
de operar a partir de portos portuguesas contra navios estadunidenses, era 
consequência dos desaires militares sofridos pelos norte-americanos durante 
a campanha de 1779. William Carmichael, secretário de John Jay, e futuro 
encarregado de negócios em Madrid, lamentava que os Estados Unidos não 
tivessem declarado guerra a Portugal três anos antes, pois, em sua opinião, 
os americanos não t inham nada a ganhar ou a perder e a conduta 
portuguesa justificava tal medida80 . 

O embaixador português em Paris continuou, nos despachos secretos 
para Aires de Sá e Melo, a referir o que se passava na América e a ajuda 
prestada pela França aos revoltosos81. D. Vicente de Sousa Coutinho voltou 

796 do embaixador D. Vicente de Sousa Coutinho, para o Secretário de Estado, Aires de Sá e 
Melo, datado de Paris, 29 de Agosto de 1778. 

7 9 BEIRÃO, Caetano, ob. cit., p. 215-216. A frase usada por Johns Adams para designar Portugal e 
o mal causado e que aparece em português no nosso texto, segundo tradução de Calvet de 
Magalhães, é a seguinte no original inglês : "This little impotent morsel of a state ought not to do 
so much mischief so unjustly." MAGALHÃES, José Calvet de — História das relações 
diplomáticas entre Portugal e os Estados Unidos da América (1776-1911), p. 21-22 e Portugal 
and the Independence of the United States, p. 25. 

8 0 PIECUCH, James, ob. cit., p. 29-30. 

8 1 A.N.T.T., Ministério dos Negócios Estrangeiros, Arquivos das Legações, Legação em Paris, Ofícios 
para a Corte, ofícios secretos ao Marquês de Pombal, livro 671 (1776-1781). Ofícios nB*. 929, 

313 



a falar com Benjamin Franklin, o qual o informou da libertação de um navio 
português, por ordem do Congresso, embora não soubesse "o titulo, e o lugar 
onde fora apresado", prometendo enviar-lhe uma nota acerca do assunto 8 2 . 
Deveria tratar-se do Nossa Senhora do Monte Carmelo e Santo António de que 
falámos atrás. Para o diplomata português a independência das colónias 
americanas era inevitável, além de que todos países da Europa a desejavam, 
pois isso era vantajoso para a actividade comercial. Opinava que o conflito 
não du ra r i a muito tempo, pa ra isso contr ibuindo a neut ra l idade 
portuguesa83. Este optimismo, porém, não se manteve, pois cerca de um ano 
depois, em Setembro de 1781, escrevia: "a paz está ainda longe de nós, e não 
se pode calcular a duração da presente calamidade"84. 

Na sessão de 21 de J u n h o de 1780 em que, como veremos, o 
Congresso nomeava Arnold Hendrik Dohrman agente em Lisboa, es ta 
Assembleia ordenava ao seu representante em Madrid para averiguar qual a 
disposição portuguesa para com os Estados Unidos. Pretendia ainda saber 
que tipos de contactos podiam ser estabelecidos entre os dois países e quais 
os privilégios que se conseguiriam obter para os navios e cidadãos 
americanos em Portugal. Deveriam ser utilizados todos os meios para a 
aquisição destas regalias dado que o comércio e a protecção nos portos 
portugueses eram essenciais85 . As autoridades lusas, entretanto, t inham 

977, 1058 do embaixador D. Vicente de Sousa Coutinho, para o Secretário Estado, Aires de Sá e 
Melo, datados de Paris, respectivamente, 24 de Fevereiro, 6 de Outubro de 1780 e 11 de 
Setembro e 1781. 

"Mr. Francklin me disse em Versalhes, que o Congresso tinha mandado relachar hú navio que 
nos pertencia: ignorava o titulo, e o lugar onde fora apresado: prometeu de remeter-me huã nota 
desta facto; mas athe agora a não tenho recebido." Id., ibid. Ofício n^. 930 do embaixador D. 
Vicente de Sousa Coutinho, para o Secretário Estado, Aires de Sá e Melo, datado de Paris, 24 de 
Fevereiro de 1780. 

"Está prompta a sahir de Brest a segunda divisão, que vay reforçar as tropas que se achão na 
America Septemtrional; de cuja parte do mundo se diz, chegarão a Inglaterra noticias muito 
tristes. O objecto desta guerra não he outro, e he quasi impossivel (como disse sempre a V. 
Ex.cia) que se evite a independência daquelles povos. Outra couza posso também dizer-lhe, e 
he, que todas as nações da Europa a desejão, vendo as ventagens que lhe redundão do seu 
comercio. (....) Eu não posso persuadir-me que a guerra dure muito tempo, considerada a 
situação actual da Europa. A ley da Raynha Nossa Senhora sobre a neutralidade dos seus 
portos, deve igualmente concorrer a pôr fim a esta calamidade." Id., ibid. Ofício n e . 977 do 
embaixador D. Vicente de Sousa Coutinho, para o Secretário Estado, Aires de Sá e Melo, datado 
de Paris, 6 de Outubro de 1780. 

Id., Ibid. Ofício ns. 1059 do embaixador D. Vicente de Sousa Coutinho, para o Secretário Estado, 
Aires de Sá e Melo, datado de Paris, 11 de Setembro de 1781. 

Journals of the Continental Congress 1774-1789, (editados por W.C. Ford, G.Hunt e J.C. 
Fitzpatrick), vol. XVII. 1780 (May 8 - September 6), Washington, Government Printing Office, 
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adoptado medidas favoráveis aos norte-americanos, prestando ajuda a 
marinheiros capturados. Por outro lado, por pressão da França e da 
Espanha, Portugal, em 30 de Agosto de 1780, tomou providências para 
assegurar a sua neutralidade, determinando que todos os corsários fossem 
impedidos de entrar no Tejo e prometeu que os vasos de guerra ingleses 
seriam proibidos de frequentar o porto de Lisboa, de acordo, aliás, com o 
articulado do tratado luso-britânico de 16548 6 . Em 11 de Julho de 1781 o 
Congresso aprovou a negociação de empréstimos, pelo superintendente das 
finanças, em Espanha ou em Portugal, nos termos mais vantajosos possíveis 
e em conjunção com o representante dos Estados Unidos em Espanha, John 
Jay. Ao mesmo tempo, autorizava este a enviar o encarregado de negócios 
William Carmichael a Lisboa, a fim de negociar o empréstimo, desde que a 
sua presença em Madrid não fosse indispensável87 . Dada a at i tude do 
governo de D. Maria para com a Revolução americana, atrás referida, não 
deixa, no entanto, de ser curioso que uma Comissão do Congresso se tenha 
lembrado de Portugal como local para a obtenção de um empréstimo. 
Tratou-se ou de um acto de ingenuidade política, por parte de alguns 
congressistas, ainda não familiarizados com a política europeia, ou de mais 
uma tentativa para atrair o governo português para a causa dos Estados 
Unidos. Na realidade, porém, tal diligência não chegou a ser efectuada, 
tendo o Congresso revogado a sua decisão. Atendendo às circunstâncias da 
altura, John Jay não aconselhava a nomeação de um enviado para Lisboa, 

1910, p. 541-542; EÇA, Raul de, ob. cit., p. 16-17; MAGALHÃES, José Calvet de — História das 
relações diplomáticas entre Portugal e os Estados Unidos da América (1776-1911), p. 22 e 
Portugal and the independence of the United States, Lisboa, p. 25; PIECUCH, James, ob. cit., p. 
30. 

8 6 LATINO COELHO, José Maria, ob. cit., p. 47-48; MAGALHÃES, José Calvet de — História das 
Relações Diplomáticas entre Portugal e os Estados Unidos, ob. cit., p. 22-23; PIECUCH, James, 
ob. cit., p. 30. 

8 7 "On the report of the committee, consisting of Mr. [John] Mathews, Mr. [Daniel] Carroll and Mr. 
[John] Sullivan, to whom was referred a letter of the 9th, from the superintendant of finance: 

Resolved, That Congress approve of the superintendant of finance undertaking the 
negotiation of loans either in Spain or Portugal, in conjunction with Mr. Jay, on the most 
advantageous terms the same can be obtained; 

That Mr. Jay be authorised to send Mr. Carmichael to Lisbon, on the plan proposed by the 
superintendant of finance; provided Mr. Jay shall be of opinion his presence in Spain can at the 
time be dispensed with." Journals of the Continental Congress 1774-1789, (editados por W.C. 
Ford, G.Hunt e J . C Fitzpatrick), vol. XX. 1781 (April 24 - July 22), Washington, Government 
Printing Office, 1912, p.739; EÇA, Raul de, ob. cit., p. 18-19; PIECUCH, James, ob. cit., p. 30. 
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pois traduzir-se-ia n u m a despesa sem contrapart idas equivalentes ao 
dinheiro gasto8 8 . 

Com o fim das operações militares terrestres na América do Norte, as 
au tor idades e spanho las a s s e g u r a r a m a J o h n J a y que , d a d a s as 
circunstâncias, seriam capazes de obter a abertura dos portos portugueses à 
navegação americana. A 1 de Julho de 1782, porém, dado a Espanha nada 
ter conseguido, Franklin fez um novo apelo, neste sentido ao gabinete de 
Lisboa89. 

Entretanto, em Abril de 1782, o governo português aderia à política 
de «neutralidade armada», promovida por Catarina II da Rússia. De facto, 
com esta iniciativa, a Czarina procurou um entendimento entre todos os 
países neutrais, segundo o princípio de que a bandeira cobre a mercadoria. 
Deste modo, os navios das potências neutrais deviam ser respeitados, 
mesmo que transportassem produtos de países em guerra. Esta política era 
obviamente dirigida contra a Grã-Bretanha, a qual continuava a preferir a 
teoria do mare clausum. Esta também a razão pela qual Portugal demorou 
tanto tempo a juntar-se à liga, apesar das pressões de Paris, Madrid e S. 
Petersburgo, que estavam interessados na adesão portuguesa, pois esta daria 
outro peso à aliança e representaria um corte com a Inglaterra. De qualquer 
modo, Portugal só aderiu quando já iam adiantadas as negociações de paz. 

°° "A letter from the Secretary for foreign affairs was read in the words as follows: 
'PHILADELPHIA, May 7, 1782. 

SIR, 
Mr. Jay, in his letter of the third October last, holds forth the idea of sending an envoy to 

Lisbon. 
As in the present situation of our affairs this may not be thought to promise advantages 

equivalent to the expence the United States will incur thereby, or the loss of reputation they may 
sustain if their solicitations should be rejected, I take the liberty to request the sense of 
Congress on their resolution of the eleventh day of July, a copy of which is enclosed. I must 
confess it appears to me, that in our present circumstances a variety of reasons present 
themselves for its repeal. 

I have the honour to be, sir, your 
most obedient humble servant, 

Robert R. Livingston. 
The honourable Mr. Carroll, 

Chairman of Congress.' 
Thereupon, on motion of Mr. [James] Madison, seconded by Mr. [Edward] Telfair, 
Resolved, That it be an instruction to Mr. Jay not to send Mr. Carmichael to the court of 

Portugal in pursuance of the resolution of the 11th day of July, 1781, unless he shall have god 
grounds to expect that such a measure attain the object proposed by the Superintendant of 
Finance." Journals of the Continental Congress 1774-1789, (editados por W.C. Ford, G.Hunt e 
J.C. Fitzpatrick), vol. XXII. 1782 (January 1 - August 9), Washington, Government Printing 
Office, 1914, p. 249-250; EÇA, Raul de, ob. cit., p. 18-19. 

8 9 PIECUCH, James, ob. cit., p. 31 . 
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Mesmo assim, Lisboa ainda tentou servir de medianeira entre o Reino Unido 
e a Espanha. Em 30 de Novembro de 1782 assinaram-se em Paris os 
preliminares de um Tratado entre os Estados Unidos e a Grã-Bretanha e, a 
15 de Fevereiro do ano seguinte Portugal revogava o decreto de 4 de Julho de 
1776, reconhecendo formalmente a i ndependênc ia das colónias 
americanas90. 

4.2. Negociações de um tratado luso-americano. 

Logo depois da Declaração de Independência , o Congresso 
Continental, com vista à obtenção do reconhecimento diplomático para o 
novo estado e a fim de evitar que a Grã-Bretanha continuasse a estrangular 
o comércio atlântico, preparou-se para oferecer às potências europeias 
acesso ao mercado estadunidense. Pretendia-se liberdade e igualdade de 
comércio e procurava-se também obter acesso aos mercados estrangeiros. 
Neste sentido, John Adams elaborou uma minuta para servir de modelo a 
futuros tratados, de forma a guiar os negociadores americanos91 . 

Após 1783, com o reconhecimento, por Lisboa, da independência dos 
Estados Unidos, o Congresso mostrou-se interessado em negociar um 
tratado de amizade e comércio com Portugal. De facto, a comissão 
encarregada da redacção de um tratado com a Grã-Bretanha aconselhava 
que se encetassem imediatamente diligências com esse fim. E os Journals of 
the Continental Congress referenciam a disponiblidade da parte portuguesa 
para a assinatura de um tratado9 2 . 

Tinham-se criado, entre os americanos, expectativas exageradas 
sobre as vantagens de realizar trocas comerciais com o exterior, livres das 

BEIRÃO, Caetano, ob. cit., p . 2 2 0 - 2 2 3 ; MAGALHÃES, José Calvet de — História das relações 
diplomáticas entre Portugal e os Estados Unidos da América (1 776-1911), p . 2 3 e Portugal and 
the independence of the United States, p . 2 9 - 3 1 ; LATINO COELHO, José Maria, ob. cit., p . 49-
5 1 ; 58; BEMIS, Samue l Flagg — The diplomacy of the American Revolution, p . 162; MACEDO, 
Jorge Borges de, ob. cit., p . 317 ; Gazeta de Lisboa, n° . 7, 18 de Fevereiro de 1783 ; RAMOS, 
Luís A de Oliveira, ob. cit., p . 71-72; PIECUCH, J a m e s , ob. cit., p . 3 1 ; MARTINEZ, Pedro Soares , 
ob. cit., p . 2 6 1 . 

ECKES, Jr . ; Alfred E., ob. cit., p . 4 - 5 . 

Journals of the Continental Congress 1774-1789, (edi tados por W.C. Ford , G .Hun t e J . C 
Fitzpatrick), Washington , Gove rnmen t Pr in t ing Office, 1922 vol. XXIV. 1783 ( J a n u a r y 1 — 
Augus t 29) , p . 4 0 4 - 4 0 5 e vol. XXV. 1783 (Sep tember 1 - D e c e m b e r 31) , Washington, 
Government Printing Office, 1922, p 5 3 1 , 587 , 618 , 630, 8 2 1 ; PIECUCH, J a m e s , ob. cit., p . 3 1 . 
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restrições inglesas. Assim, o Congresso, imediatamente após a assinatura do 
tratado com a Inglaterra, encarregou os comissários envolvidos nas 
negociações de paz de dar seguimento às aproximações feitas pelos países 
interessados e de negociar com eles tratados de amizade e comércio93 

Na realidade, nos anos a seguir à independência o comércio externo 
era muito importante para a economia americana. Apesar da agricultura de 
subsistência ser a actividade dominante, desenvolveu-se uma economia de 
mercado, tornando-se os mercados estrangeiros uma importante parte do 
sistema. Contudo, os Estados Unidos ao mesmo tempo que procuravam 
estabelecer laços comerciais com todo o mundo, recusavam o envolvimento 
nos assuntos políticos dos outros continentes9 4 . Os negociantes que em 
Portugal se dedicavam ao comércio com a América do Norte viam, na 
assinatura de um tratado, um meio de incrementar as trocas comerciais 
entre os dois países. JohnBulkeley & Ca., por exemplo, achava importante a 
existência de um tal acordo, pois era a forma de ser permitida a importação 
de farinha e arroz95. 

Os representantes americanos na Europa entraram em contacto com 
os diplomatas portugueses em Haia e Paris, a fim de negociarem um tratado 
entre Portugal e os Estados Unidos, tendo sido, então, elaborados dois 
projectos de tratado, um pelo embaixador português em Paris, D. Vicente de 
Sousa Coutinho e outro por Benjamin Franklin. Os americanos pretendiam 
livre acesso ao Brasil e à ilha da Madeira, bem como a criação nos Açores de 
um entreposto de produtos brasileiros, nomeadamente, açúcar, café, cacau e 
algodão. Além disso, queriam que Lisboa permitisse a entrada, no território 
metropolitano e nas colónias, de arroz, trigo, farinha e peixe salgado. Numa 
entrevista entre John Adams e o embaixador português em Haia, D. João de 
Almeida, este último explicou que a livre navegação para o Brasil não podia 

BEMIS, Samuel Flagg, — A diplomatic history oj the United States, p. 65. 

PERKINS, Bradford — The Cambridge History of American Foreign Relations, vol. 1, The Creation 
of a Republican Empire, 1776-1865, Cambridge, Cambridge University Press, 1993, p. 7; 15, 

"We did ourselves the pleasure to write you the 17th instant to inform you of the prohibition of 
flour, and rice which would confine the American trade for the coonsumption of Lisbon to a few 
articles, if not removed by Congress in their treaty of commerce with Portugal, by which each 
country should derive nearly the same benefit, by their exports, or else friendship cannot be 
firmly cemented, ..." H.S.P. Edward Wanton Smith Papers. Carta de John Bulkeley & Ca. para 
Charles Wharton, datada de Lisboa, 27 de Maio de 1783. 
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ser concedida, uma vez que nunca o fora a nenhuma potência, nem mesmo 
à Grã-Bretanha. No que dizia respeito ao entreposto nos Açores, prometeu 
expor o assunto ao seu governo. 

Por outro lado, os primeiros contactos entre D. Vicente de Sousa 
Coutinho e os comissários americanos (Thomas Jefferson, Benjamin 
Franklin e John Adams), encarregados de negociarem tratados de comércio 
com os países europeus, não foram muito frutuosos. Entretanto, teve-se 
conhecimento de um despacho do secretário de Estado dos Negócios 
Estrangeiros e da Guerra, Aires de Sá e Melo, de 24 de Outubro, o qual 
convidava os comissários americanos a comunicar ao embaixador português 
as intenções do Congresso. Enviaram então ao diplomata português o 
projecto de um Tratado de Amizade e Comércio, declarando-se dispostos a 
assinar este documento ou a ter em conta quaisquer achegas que as 
autoridades portuguesas achassem por bem fazer a este projecto. 

As negociações conduzidas pelo ministro português em Londres, Luís 
Pinto de Sousa Coutinho, contudo, só, em 1785, conheceram um avanço 
decisivo. O governo português , nes ta al tura, estava interessado na 
assinatura de um tratado de comércio com os Estados Unidos. Preferiria, no 
entanto, que as negociações começassem pela nomeação m ú t u a de 
representantes diplomáticos, por ambos os países. As conversações entre 
John Adams, entretanto transferido para Londres, e Luís Pinto de Sousa 
Coutinho incidiram sobre assuntos já anteriormente discutidos com D. 
Vicente de Sousa Coutinho. O ministro português em Londres informou que 
a abertura dos portos do Brasil e a criação de um entreposto nos Açores não 
seriam aceites por Lisboa. O Congresso, porém, parece não ter insistido 
muito sobre estas duas pretensões. 

Os americanos consideravam essenciais, para o bom termo destas 
negociações, a liberdade da venda de navios em Portugal metropolitano, a 
admissão de óleo de peixe e espermacete bem como a autorização de 
importação de farinhas, do mesmo modo que anteriormente. A primeira 
destas exigências foi considerada razoável, tanto por Luís Pinto de Sousa 
Coutinho como pelo secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e fa 
Guerra interino, Martinho de Melo e Castro, mas as duas outras foram 
rejeitadas como inaceitáveis. No decurso das conversações, também se 
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passaram em revista os vários produtos trocados entre os dois países e 
aqueles cujo escambo poderia ser alvo de incremento. As posições 
portuguesas acabaram por merecer a compreensão de John Adams que 
inclusive, concordou que a imposição de direitos elevados sobre os vinhos 
por tugueses pelo es tado da Pensi lvânia não t i nha razão de ser , 
comprometendo-se a interceder a favor de Portugal junto do Congresso. 

Estavam as conversações neste pé, quando, em Março de 1786, 
Thomas Jefferson se juntou a John Adams, em Londres, para os dois em 
conjunto concluirem um acordo comercial entre os Es tados Unidos e 
Portugal. As negociações demoraram seis semanas e um dos pontos de mais 
difícil consenso era precisamente o que dizia respeito à entrada de farinhas 
americanas em território português. De qualquer modo, o texto do projecto 
de acordo, contendo 28 artigos, depois de pronto, foi assinado por John 
Adams e Thomas Jefferson, mas não por Luís Pinto de Sousa Coutinho, pois 
não t inha poderes para tal. Este plano nunca foi nem aprovado, nem 
rejeitado pelo executivo de Lisboa. Segundo William Carmichael, este acordo 
não trazia vantagens particulares para os Estados Unidos, libertava, porém, 
o comércio com Portugal de uma série de entraves. 

Um problema que também se pôs foi o da representação diplomática. 
O governo português pretendia enviar para os Es t ados Unidos u m 
representante, contudo, queria que o Congresso mandasse para Lisboa um 
de igual categoria. Essa era, aliás, uma exigência da etiqueta da corte 
portuguesa. Enquanto a troca de cônsules estava prevista n u m artigo do 
projecto do tratado, os americanos mostraram-se sempre muito reservados 
acerca da nomeação de um ministro para Portugal. Argumentavam que 
tinham poucos representantes no estrangeiro, até mesmo, por uma questão 
de economia. 

O embaixador José Calvet de Magalhães explica a não ass inatura 
deste projecto de tratado, por parte do governo de Maria I, pela atitude do 
Congresso norte-americano em não aceder aos desejos do executivo 
português no tocante à troca de representantes diplomáticos. Raul d'Eça, 
por seu turno, é de opinião que este desinteresse pelo acordo é também um 
reflexo da melhoria das relações luso-britânicas, as quais teriam sido 
prejudicadas com a adesão de Portugal, em 1782, à «neutralidade armada». 
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Aliás, para este autor, o projecto parece ter sido satisfatório para as 
autoridades portuguesas, uma vez que estas nunca colocaram objecções 
sérias ao seu articulado96 . 

Num trabalho apresentado anos depois, Raul d'Eça propõe outras 
explicações. Assim, para a não ass inatura do projecto de acordo luso-
americano teria contribuido o tratado de comércio anglo-francês de 1786 que 
não aboliu inteiramente os privilégios gozados pelos vinhos portugueses na 
Grã-Bretanha. A outra razão aduzida teria a ver com o facto de Thomas 
Jefferson, então em França, ter recebido secretamente, um jovem brasileiro, 
José Joaquim da Maia, e s tudan te de Medicina na Universidade de 
Montpellier, que teria sido enviado para a Europa, a fim de promover a 
independência do Brasil. O encontro teve lugar na cidade de Nîmes, em Maio 
de 1787, duran te o qual o jovem Maia teria dito que os brasileiros 
consideravam a Revolução Americana como percursora da sua própria, além 
de que esperavam auxílio dos americanos para os seus planos de 
independência. Necessitavam de canhões, munições, navios, marinheiros, 
soldados e oficiais, bem como de provisões entre as quais se contavam milho 
e peixe salgado. Além do mais, afirmava que a ajuda estadunidense seria 
bem paga. No dizer de José Joaquim da Maia, as capitanias do Rio de 
Janeiro, Minas Gerais e a Baía estariam prontas a revoltar-se contra o 
domínio português. Jefferson procurou não se comprometer. Afirmou não ter 
instruções acerca deste assunto e dos Estados Unidos não estarem em 
condições de entrar em guerra com Portugal, país com quem queriam manter 
boas relações de amizade. No entanto, acrescentou que uma revolução no 
Brasil não deixaria de ser interessante para os norte-americanos. Alguns 
seriam atraidos pelo lucro, enquanto os oficiais o seriam por motivos 
altruístas. Todos os cidadãos eram livres de deixar o país e ir para onde 
quisessem sem necessidade de autorização governamental. Os comentários 
de Thomas Jefferson foram conhecidos no Brasil por intermédio de um outro 
estudante brasileiro em Montpellier, Domingos Vidal Barbosa. De qualquer 
modo, José Joaquim da Maia faleceu na capital portuguesa, de regresso ao 

9 6 P/1AGALHÃES, José Calvet de — História das relações diplomáticas entre Portugal e os Estados 
Unidos da América (1776-1911), p. 24-35 e Portugal and the Independence oj the United 
States, p. 32-68; EÇA, Raul de, ob. cit., p. 20-38; 48-50; PIECUCH, James, ob. cit., p. 32. 
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Brasil, pelo que não participou na Inconfidência Mineira. Para Raul d'Eça, se 
o resultado desta entrevista foi conhecido em Lisboa, tal foi o suficiente 
para que o governo de D. Maria I não ratificasse o tratado com os Estados 
Unidos97. 

Nenhuma destas duas razões apontadas nos parece plausível. A 
primeira, porque, apesar do Acordo anglo-francês de 1786 não ser 
inteiramente desfavorável para os vinhos portugueses, a política de Portugal 
era a de encontrar novos mercados para este produto, nomeadamente para o 
vinho do Porto. A segunda explicação avançada também não parece 
convincente. Mesmo que as autor idades por tuguesas t ivessem tido 
conhecimento da entrevista entre José Joaquim da Maia e Thomas 
Jefferson, tal não seria motivo para a não ratificação do acordo. O 
representante americano não se comprometera, nem ao seu governo, com 
qualquer espécie de ajuda material aos "insurgentes", apenas mostrara 
simpatia para com um possível movimento independentista no Brasil. E, ao 
mesmo tempo, expressara o desejo dos Estados Unidos manterem relações 
privilegiadas com Portugal. Além do mais, apesar de José Joaquim da Maia 
falar da adesão do Rio de Janeiro e da Baía a uma possível rebelião, tratou-
se de um movimento localizado à capitania de Minas Gerais e, embora 
tivesse o apoio da oligarquia da região, não parece corresponder ao sentir da 
maioria da população9 8 . Por outro lado, não nos podemos esquecer que 
entre a a s s i n a t u r a do projecto de t r a t ado pelos plenipotenciários 
americanos, em Londres, em finais de Abril de 1787, até ao encontro de 
Jefferson com José Joaquim da Maia decorrera um ano e o governo 
português ainda não o ratificara. Deste modo, os comentários feitos pelo 
estadista americano no decorrer da entrevista não podiam ser a causa do 

9 7 EÇA, Raul de —A little-known episode in the early negotiations between the United States and 
Portugal Jor a treaty oj commerce — Was Brazil the cause Jor the failure of the 1786 treaty?, in 
«Actas do V Colóquio Internacional de Estudos Luso-Brasileiros», vol. 2, Coimbra, 1965, p. 12-
13 e The diplomatic relations of the United States and Portugal 1776-1807, Washington, 1935, 
policopiado, p. 49. MAXWELL, Kenneth R. — Conflicts and conspiracies: Brazil and Portugal 
1750-1808, Cambridge, Cambridge University Press, 1973, p. 80-82. José Joaquim Maia era 
natural do Rio de Janeiro e antes de ir para Montpellier estudara Matemática na Universidade de 
Coimbra. Assinou com o pseudónimo 'Vendek" a carta que escreveu a Thomas Jefferson, a pedir 
uma audiência. SILVA, Maria Beatriz Nizza (coord.) — O Império Luso-Brasllelro 1750-1822, 
Lisboa, Editorial Estampa, 1986, p. 342-343; PIECUCH, James, ob. cit., p. 33. 

9 8 NEVES, Guilherme Pereira — Do império luso-brasileiro ao império do Brasil (1789-1822). «Ler 
História», Lisboa, (27-28), 1995, p. 91; SILVA, Beatriz Nizza, ob. cit., p. 343. 
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desinteresse de Portugal pelo acordo. Também não nos parece muito provável 
que as autoridades lusas tivessem conhecimento do teor das missivas de 
José Joaquim da Maia, sob o pseudónimo de Vendek, para Thomas Jefferson 
e muito menos o conteúdo das cartas deste último para com John Jay. 
Refira-se, ainda, conforme veremos, que, quando, em 1787, William 
Stephens Smith veio a Lisboa agradecer a ajuda portuguesa contra os 
piratas norte-africanos, este foi bem recebido pelo secretário de Estado, 
Martinho de Melo e Castro, o que certamente não aconteceria se a corte de 
Lisboa se sentisse ofendida com as atitudes de Thomas Jefferson". 

A correspondência de Thomas Jefferson para John Adams, entre 
Julho de 1786 e Janeiro de 1787, faz por diversas vezes referência ao facto de 
ainda não se ter obtido resposta da corte de Lisboa acerca do projecto de 
t ra tado luso-americano, o que most ra o empenhamento destes dois 
estadistas na regularização e desenvolvimento do comércio entre os dois 
países100 . Aliás, em 11 de Maio de 1786, numa comunicação ao Congresso, 
Jefferson afirmara que o tratado com Portugal se encontrava entre os de 
maior interesse para os Estados Unidos. O comércio luso-americano era 
muito importante e os privilégios que os americanos gozavam nos portos 
portugueses eram concedidos a título de favor, podendo em qualquer altura 
ser revogados. Por outro lado, poderiam vir a sofrer alguns cortes, se as 
autoridades estadunidenses não prestassem a atenção devida às propostas 
amigáveis da corte de Lisboa101 . Por seu lado, o secretário de Estado dos 
Negócios Estrangeiros, John Jay, em Janeiro de 1787, referia o facto de 
existirem obstáculos ao tratado com Portugal, esperando, no entanto, que 
estes não fossem insuperáveis, pois, em seu entender, uma ligação comercial 

9 9 MAGALHÃES, José Calvet de — História das relações diplomáticas entre Portugal e os Estados 
Untdos da América (1776-1911), p. 44 

1 0 0 Cartas de Thomas Jefferson para John Adams, datadas de Paris, 9 de Julho de 1786 e 11 de 
Janeiro de 1787 e carta de John Adams para Thomas Jefferson, datada de Londres (Grosvenor 
Square), 25 de Janeiro de 1787. CAPPON. Lester J. (ed.), ob. cit., p. 140; 159-161. 

1 0 1 Journals oj the Continental Congress 1774-1789, (editados por W.C. Ford, G.Hunt e J.C. 
Fitzpatrick), vol. XXX. 1786 (January 2 - July 31), Washington, Government Printing Office, 
1934, p. 260-261. 
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com Portugal e com a Espanha revelar-se-ia benéfica para todas as partes 
envolvidas102. 

O interesse, pois, na existência de um tratado de comércio parece ser 
maior por parte dos americanos, do que por parte dos portugueses. Aliás, o 
primeiro passo foi dado pelos Estados Unidos nesse sentido. Quanto às 
explicações dadas por Calvet de Magalhães e Raul d'Eça, quando este fala da 
influência da melhoria das relações luso-britânicas, parecem-nos válidas. De 
facto, Portugal mostrava-se muito mais in teressado n u m a troca de 
representantes diplomáticos do que num tratado. Apesar da não ratificação 
do acordo, que, segundo Luís Pinto de Sousa Coutinho, no seu artigo 29. 
abolia todas as desvantagens existentes contra as mercadorias portuguesas, 
estas, em 1795, gozavam, nas alfândegas estadunidenses, dos mesmos 
benefícios que os outros países1 0 3 . Isto também poderá ter contribuído para 
o desinteresse, por parte da corte de Lisboa, pelo referido convénio. No 
entanto, conforme veremos, no ponto seguinte, Portugal não deixou de 
captar as boas graças dos americanos, ajudando-os na lu ta contra os 
piratas argelinos. Refira-se, contudo, que os Estados Unidos também 
tiveram pouco sucesso nas negociações empreendidas com outros países 
europeus com vista à ass inatura de tratados de comércio, apesar de, em 
1784, os diplomatas terem recebido instruções para propor t ra tados 
baseados na mais perfeita igualdade e reciprocidade, compatível com os 
acordos existentes104 . 

102 »Tjje treaty with Portugal it seems meets with obstacles. I wish they may not be insuperable, for 
I view a commercial connection with that nation and also with Spain, as beneficial to all the 
parties." N.A.R.A. General records of the Department of State, Central files, Diplomatic and 
Consular Instructions. Foreign Letters of the Continental Congress and the Department of State, 
1785-1790, vol. 1 (January 14, 1785 — December 23, 1790), (National Archives microfilm 
publication, M61, rolo 1), p. 234-235. Despacho do Secretário de Estado dos Negócios 
Estrangeiros, John Jay, para William Carmichael, datado de Nova Iorque, 4 de Janeiro de 1787. 

1 0 3 A.N.T.T., Ministério dos Negócios Estrangeiros, Arquivo Central, correspondência das Legações 
Portuguesas. Washington, caixa 550 (1777-1796). "Observações sobre alguns artigos do 
tratado adjunto", datadas de Londres, 15 de Maio de 1786 e da autoria de Luís Pinto de Sousa 
Coutinho. Ofício nQ. 42 do ministro residente, Cipriano Ribeiro Freire, para o Ministro da 
Guerra e dos Estrangeiros, Luís Pinto de Sousa Coutinho, datado de Filadélfia, 27 de Junho de 
1795. 

1 0 4 ECKES, Jr., Alfred E., ob. cit., p. 7-8. 
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4 . 3 . Ajuda prestada por Portugal à navegação americana no 
Mediterrâneo. 

Enquanto decorriam as negociações para um tratado de amizade e 
comércio entre os dois países, os barcos americanos e portugueses eram 
atacados pelos corsários das potências berberescas. Nem só os Estados 
Unidos e Portugal se viam confrontados com este problema os navios 
mercantes das outras nações europeias também eram assaltados pelos 
piratas do Norte de África, no Mediterrâneo e ao largo do Algarve105. Aliás, 
em 1785 Thomas Jefferson escrevia que todos as acções preparatórias para o 
desenvolvimento do comércio com Portugal falhariam se as depredações dos 
argelinos não pudessem ser evitadas106 . 

Os colonos americanos já no século XVII t inham experimentado 
dificuldades nesta zona. No século XVIII, puderam desenvolver o comércio 
com a região mediterrânica, devido à normalização das relações entre a Grã-
Bretanha e as potências norte-africanas. Com a independência, os Estados 
Unidos deixaram de poder contar com o auxílio da Inglaterra e as suas 
embarcações tornaram-se um alvo para os corsários. 

No início do conflito com a metrópole, o comércio mediterrânico foi 
abandonado enquanto os americanos procuravam obter de outros países o 
mesmo tipo de ajuda que t inham gozado da mãe-pátria. Estes esforços, 
contudo, não foram muito bem sucedidos, nem foi possível incluir no 
Tratado de Paz de 1783 uma promessa de protecção à marinha americana 
por parte da Grã-Bretanha. Aliás, segundo Lord Sheffield, não era do 
interesse de nenhuma das grandes potências marítimas proteger os norte -
americanos dos ataques dos corsários berberescos. Assim, ante o pouco 
interesse dos países europeus, o Congresso resolveu responder às propostas 
conciliatórias do Imperador de Marrocos, com quem acabou por assinar um 
tratado em 1787. J á com as outras regências do Norte de África, Argel, Tunes 

1 0 5 MAGALHÃES, José Calvet de — História das relações diplomáticas entre Portugal e os Estados 
Unidos da América (1776-1911), p. 36 e Portugal and the independence of the United States, 
p. 69; PIECUCH, James, ob. cit., p. 32. 

1 0 6 Carta de Thomas Jeferson para John Adams, datada de Paris, 27 de Novembro de 1785. 
CAPPON, Lester J. (ed.), oh. cit., p. 103 e MAGALHÃES, José Calvet de — História das relações 
diplomáticas entre Portugal e os Estados Unidos da América (1776-1911), p. 4 1 . 
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e Tripoli, não foi possível estabelecer acordos. E, os barcos estadunidenses 
foram sendo alvo de capturas por parte destes piratas1 0 7 . 

Portugal, desde 1774, também se encontrava em paz com Marrocos, 
de modo que os portugueses podiam concentrar as suas forças na luta 
contra os outros corsários norte-africanos. Depois de duas expedições 
punitivas, contra Argel, em conjunto com a Espanha, Nápoles e a Ordem de 
Malta, bem como uma tentativa de negociação falhada de um tratado de paz 
com os argelinos, o governo de Lisboa voltou a mandar uma esquadra 
patrulhar o estreito de Gibraltar. Esta medida revelou-se benéfica para o 
comércio português em geral e para o do Brasil em particular. 

Entretanto, em 1785, dois navios americanos, o Maria de Boston e o 
Dauphin de Filadélfia, foram apresados e as suas tripulações levadas para a 
Argélia. No ano seguinte o governo de Lisboa deu ordem à esquadra que 
patrulhava o estreito de Gibraltar para proteger os navios americanos dos 
ataques dos corsários argelinos. Apesar de unilateral, esta medida vinha ao 
encontro de um desejo de Thomas Jeferson, o qual pretendia a união das 
forças das duas nações, a fim de lutarem contra os piratas berberescos. A 
atitude portuguesa caiu muito bem junto das autoridades norte-americanas, 
tendo o Congresso enviado, em 1787, uma carta de agradecimento à rainha 
D. Maria I. 

A escolha do portador recaiu sobre William Stephens Smith, genro e 
secretário de John Adams que foi também encarregado de recolher 
informações utéis aos Estados Unidos e de saber, porque razão o tratado 
luso-americano não fora ainda ratificado pelo governo de Lisboa. Acerca 
deste assunto, Smith parece não ter conseguido informações concretas. 
Segundo o secretário dos Negócios Estrangeiros interino, o texto do projecto 
requeria um estudo detalhado, além de que a ra inha fizera algumas 
observações acerca dele. Por outro lado, Martinho de Melo e Castro voltou a 
insistir na troca de ministros entre os dois países. 

De qualquer modo, William Stephens Smith foi recebido pela rainha 
e pela família real, tendo-lhe sido nesta altura comunicada a resposta à 
missiva do Congresso. Reafirmava-se nela a a juda a embarcações 

FIELD, Jr., James A. — From Gibraltar to the Middle East. America and the Mediterranean 
World 1776-1882, Chicago, Imprint Publications, 1991, p. 29-33 (reimpressão). 
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americanas, por parte da esquadra portuguesa, e manifestava-se o desejo da 
existência de boas relações entre as duas nações. Depois desta cerimónia, o 
enviado estadunidense teve outra entrevista com Martinho de Melo e Castro, 
na qual foi abordado mais uma vez o problema da troca de diplomatas e a 
necessidade de revisão de algumas cláusulas do projecto de tratado. No fim 
do relato que fez ao seu governo, acerca da sua missão em Lisboa, Smith 
chamava a atenção para a importância da posição geográfica de Portugal, a 
conveniência de ter os seus portos abertos à navegação americana, a atitude 
para com os piratas norte-africanos e as potencialidades existentes no 
campo comercial. Para Calvet de Magalhães, Melo e Castro terá percebido a 
importância de uma aproximação com os Estados Unidos, como forma de 
contrabalançar a influência inglesa. 

Depois do regresso de William Stephens Smith a Inglaterra, o governo 
português continuou a insistir na nomeação de representantes diplomáticos, 
todavia, até 1790, não foi tomada nenhuma iniciativa neste sentido1 0 8 . 
Parece, assim, que o governo português não correspondeu às tentativas 
levadas a cabo pelos norte-americanos, no intuito de estabelecer e 
desenvolver as relações entre os dois países, nos anos subsequentes à 
declaração de independência, e ao seu reconhecimento pela Grã-Bretanha. 

4.4. A actividade do francês Jean Baptiste Pecquet e a defesa dos 
interesses americanos. 

O governo português expulsou um súbdito francês, Jean Baptiste 
Pecquet, por ajudar marinheiros franceses e americanos a chegar a França. 
De facto, este tinha conseguido passaportes para Cádis e outros portos de 
Espanha, a mais de 496 prisioneiros americanos que t inha conseguido 
libertar de bordo de navios britânicos, onde eram cruelmente tratados. Os 
ingleses, a quem desagradavam estas actividades conseguiram que as 
autoridades portuguesas o obrigassem a deixar Lisboa em 24 horas e o país 

1 ° 8 MAGALHÃES, José Calvet de — História das relações diplomáticas entre Portugal e os Estados 
Unidos da América (1776-1911), p. 36-45 e Portugal and the independence of the United 
States p 69-75; EÇA, Raul de — The diplomatic relations of the United States and Portugal 
1776-1807 Washington, 1935. policopiado, p. 39-48; HILL, Roscoe R. — A Queen's Letter. 
«The Hispanic American Historical Review», Durham, 20 (3) Agosto 1940, p . 430-434; 
PIECUCH, James, ofa. cit., p. 33. 
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em 5 dias. Esta expulsão deve ter ocorrido em finais de 1779 1 0 9 . O governo 
de Luís XVI reagiu a este incidente acusando Portugal de ter cedido a 
pressões do ministro inglês em Lisboa, Walpole, e ter penalizado um homem 
que nada t inha feito de mal, pois apenas auxiliara navegadores que 
passavam privações110. 

O cônsul francês, François-Philippe Brochier, negou que os motivos 
aduzidos para a expulsão de Pecquet fossem verdadeiros, considerando-os 
uma maneira de tentar esconder a influência da Grã-Bretanha em Portugal. 
De acordo com a explicação oficial, o francês inc i ta ra marinheiros 
portugueses a desertarem e a entrarem ao serviço de países estrangeiros, o 
que era proibido pela lei portuguesa. Mesmo depois de advertido da 
irregularidade da sua conduta, reincidira. Além disto, o encarregado de 
negócios de França, Abade dAugnac, com receio dos ingleses e por sugestão 
do embaixador de Espanha, levou Pecquet para local seguro. 

N.A.R.A. General records of the Department of State, Central files, Despatches from United 
States Ministers to Portugal, 1790-1906, vol. 5 (August 20, 1797 — September 13, 1801) 
(National Archives microfilm publication., M43, rolo 4). Carta de Thérèse Pecquet para o 
ministro plenipotenciário, William Smith, datado de Lisboa, 17 de Janeiro de 1798, cópia de 
certificado do embaixador de Espanha em Lisboa, conde (mais tarde duque) de Fernán Núnez, 
datado de Lisboa, 14 de Abril de 1783, certificado do embaixador de França em Lisboa, conde 
O'Dunne, datado de Lisboa, 10 de Abril de 1783 anexo ao ofício do ministro plenipotenciário, 
William Smith, para o Secretário de Estado, Timothy Pickering, datada de Lisboa. 25 de 
Fevereiro de 1798; LABOURDETTE, Jean-François — La nation française à Lisbonne entre 
Colbertlsme et Libéralisme, Paris, Fundação Calouste Gulbenkian/Centro Cultural Português, 
1988, p. 210-211. 

"Que pelo que tocava a Pecquet, a ordem fora extorquida por Mr. de Walpole, pelas rezoes que 
V. Ex°la. verá na sua carta na . 2. Que era certo que a occupação de interprete lhe não podia 
deichar de ver no rigor daquella ordem, que pessoas inclinadas aos inglezes tinhão 
surprehendido a religião da Raynha Nossa Senhora para lansarem fora desse reyno hú homem, 
cujo crime era o de fazer passar a França os marinheiros francezes, e americanos, pelos meyos 
mais breves, e menos dispendiozos; que elles terião interece de ver ahi perecer de fome, e de 
miséria: que se com effeito transgredira as leys do reyno, dezenquietando os marinheiros 
portuguezes, e estrangeiros; crime, a que não seria jamais authorisado pelo governo de França; 
seria natural, supposta a cordialidade que subsiste entre os mesmos soberanos, advertíssemos 
daquella desordem o encarregado de negócios de Sua Magestade, e que não impedindo elle hú 
comercio tão illicite, se uzasse então da severidade das penas. Repliquei-lhe que em primeiro 
lugar se ignorava, que o tal Pecquet estivesse ao serviço do consulado: em segundo que fora 
advertido, e que reincidira na mesma falta: em terceiro na incompetência do azilo: porém a sua 
queicha se funda unicamente na violência, e na parcialidade." A.N.T.T., Ministério dos 
Negócios Estrangeiros, Arquivos das Legações, Legação em Paris, Ofícios para a Corte, ofícios 
secretos ao Marquês de Pombal, livro 671 (1776-1781). Ofício n°. 928 do embaixador D. 
Vicente de Sousa Coutinho, para o Secretário de Estado, Aires de Sá e Melo, datado de Paris, 
24 de Fevereiro de 1780. LABOURDETTE, Jean-François — Vergennes et le Portugal (1774-
1787), in «Actes du Colloque Histoire du Portugal, Histoire européenne», Paris, Fundação 
Calouste Gulbenkian/Centro Cultural Português, 1987, p. 190-192 e La nation française à 
Lisbonne entre Colbertlsme et Libéralisme, Paris, Fundação Calouste Gulbenkian/Centro 
Cultural Português, 1988, p. 263; 716. 
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Jean-Baptiste Pecquet era agente intérprete do consulado, não tendo, 
como tal, direito a imunidade diplomática. Assim o considerava Martinho de 
Melo e Castro, então secretário de Estado da Marinha, em despacho para o 
embaixador português em Paris, D. Vicente de Sousa Coutinho. Mias, nesta 
missiva o ministro português retomava as acusações feitas a Pecquet, que 
tinham levado à sua saída do país. 

Por outro lado, a propósito deste incidente, Melo e Castro queixava-
se de Brochier, o qual teria exorbitado das suas funções, tendo, inclusive, 
feito afirmações graves contra Portugal. Entre outras coisas, cônsul francês 
afirmava que a ordem de expulsão do agente intérprete era um insulto aos 
franceses e uma prova da parcialidade da corte de Lisboa, a favor dos 
ingleses. Apesar de Vergennes aproveitar o incidente para pressionar o 
governo português, o ministro de Luís XVI não queria de modo algum um 
rompimento. Por sua vez, D. Vicente de Sousa Coutinho tudo fez para sanar 
o incidente. Assim, conseguiu um acto de indulgência por parte de Lisboa, 
tendo sido reconhecida a inocência de Pecquet e a ordem de expulsão 
revogada. Jean Baptiste Pecquet acabou por estar três meses fora do país, 
tendo, durante a sua ausência, a mulher, o filho e a filha continuado a 
prestar auxílio aos prisioneiros americanos1 1 1 . 

O Congresso dos Estados Unidos, nas sessões de 22 de Dezembro de 
1783 e de 11 de Maio de 1784, reconheceu os serviços por ele prestados, 
encarregando os ministros franceses de lhe transmitirem os agradecimentos 
da nação americana e darem uma gratificação para o indemnizar das perdas 
sofridas. Deste modo, procuravam recompensá-lo convenientemente pelo 
zelo demonstrado para com os marinheiros estadunidenses, chegados a 
Lisboa como prisioneiros112. 

1 1 1 N.A.R.A. General records of the Department of State, Central files, Despatches from United 
States Ministers to Portugal, 1790-1906, vol. 5 (August 20, 1797 — September 13, 1801) 
(National Archives microjllm publication, M43, rolo 4). Carta de Thérèse Pecquet para o ministro 
plenipotenciáirio, William Smith, datado de Lisboa, 17 de Janeiro de 1798, anexo ao ofício do 
ministro plenipotenciário, William Smith, para o Secretário de Estado, Timothy Pickering, 
datado de Lisboa. 25 de Fevereiro de 1798. 

1 1 2 "That the friendly services rendered by the Sieur John Baptist Pequet, agent for the French 
Nation at Lisbon, to great numbers of American sailors carried prisoners into that port during 
the late war, and his sufferings on that account, merit the sincere acknowledgements of 
Congress; and that it be referred to the said Ministers to deliver him in honorable terms and to 
make him such gratification as may indemnify his losses and properly reward his zeal." 
Journals of the Continental Congress 1774-1789, (editados por W.C Ford, G.Hunt e J . C 
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A actuação do agente francês, como vimos, provocou uma crise 
diplomática entre Lisboa e Versalhes e esteve também na origem de um 
conflito entre o sucessor de Brochier, o cônsul Jean Pierre Balthazar de 
Meyronnet de Saint-Marc, e o encarregado de negócios Jean Helflinger. Por 
volta de 1785, Jean Baptiste Pecquet tencionava ir a França tentar obter do 
ministro da marinha, marquês de Castries, e de Benjamin Franklin a 
recompensa pelos serviços p res tados aos mar inhei ros franceses e 
americanos. Recebeu o apoio do embaixador, conde O'Dunne, e do vice-
cônsul Emmanuel d'Hermand, mas não do cônsul. Este t inha má opinião de 
Pecquet, que considerava desonesto, pois além das contas que apresentava 
não corresponderem à real idade es tar ia envolvido em negócios de 
contrabando. O cônsul, apesar das pressões exercidas por u m a parte da 
comunidade francesa de Lisboa, recusou-se a abonar em favor de Jean-
Baptiste Pecquet. No entanto, Saint-Marc parece ter tido outra opinião. 
Com efeito, em 19 de Abril de 1783, passara ura certificado no qual atestava 
os serviços prestados aos americanos, considerando-o merecedor de uma 
recompensa do Congresso. Esta mudança de atitude talvez tenha a ver com 
o facto de Pecquet ser protegido do embaixador O'Dunne e do cônsul o ter 
tratado com deferência até que este fez uma acusação de peculato contra o 
vice-cônsul. Em Junho de 1785, Pecquet encontrava-se em Paris e esperava 
uma indemnização. Dado que estava necessitado de dinheiro tinham-lhe 
sido adiantados dez guinéus. Como recompensa esperava que o Congresso o 
designasse ou ao seu filho para um cargo em Lisboa. Foi-lhe, no entanto, 
dito que tal forma de compensação não estava prevista, apenas poderia obter 
uma recomendação pelos serviços prestados, de modo a ser considerado, 
caso o Congresso decidisse proceder a alguma nomeação que estivesse de 
acordo com os seus talentos. Jean Baptiste Pecquet avaliava as suas 
despesas em cerca de 50 moedas de ouro. No entanto, dada a situação de 
pobreza em que vivia, Benjamin Franklin e Thomas Jefferson propunham 
uma gratificação de 115 guinéus, ou 4.000 libras, além dos 10 guinéus já 
recebidos. Estes dois estadistas recomendavam ainda que o Congresso 
escrevesse uma carta exprimindo a opinião acerca dos seus serviços. John 

Fitzpatrick), vols. XXV. 1783 (September 1 - December 31), e XXVII. 1784 (May 11 - December 
24), Washington, Government Print ing Office, 1922 e 1928, respect ivamente p . 828 e .372. 
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Adams concordou com estas propostas1 1 3 , mas esta recompensa nunca 
chegou a ser entregue a Jean Baptiste Pecquet. De facto, Benjamin 
Franklin, com quem tinha falado, prometera interceder junto do Congresso, 
porém, falecera pouco depois de regressar à América e Pecquet nunca chegou 
a receber nada. 

Em Janeiro de 1798, a viúva, de idade avançada, tendo apenas por 
amparo uma filha de saúde precária, lembrando os serviços prestados pelo 
marido e as despesas feitas, na ajuda aos marinheiros americanos, dirigia-se 
ao ministro plenipotenciário, William.Smith, solicitando um auxílio de 
carácter pecuniário114. O representante americano mostrava-se favorável à 
concessão de uma ajuda a estas duas mulheres e esperava que o Secretário 
de Estado conseguisse do Congresso a dádiva de uma pequena quantia ou de 
uma pequena pensão1 1 5 . Será também de referir que desde o início da 
guerra, os prisioneiros americanos eram tratados pelo cirurgião da nação 
francesa Joseph Mazeret. O secretário da marinha da altura, Antoine 
Sartine, t inha dado ordens ao seu departamento, para ser prestada toda a 
ajuda necessária aos cidadãos dos Estados Unidos como se de franceses se 
tratasse1 1 6 . 

O envolvimento da França no conflito entre os colonos da América do 
Norte e a Grã-Bretanha explica cabalmente o auxílio prestado pela França. 
De certo modo, esta cuidava dos interesses estadunidenses, dadas as boas 

1 1 3 Carta de Benjamin Franklin e Thomas Jefferson para John Adams, datada de Passy, 15 de 
Junho de 1785 e carta de John Adams para Benjamin Franklin e Thomas Jefferson, datada de 
Westminster, 20 de Junho de 1785. CAPPON, Lester J. (éd.) — The Adams-Jejferson letters. 
The complete correspondence between Thomas Jejferson and Abigail and John Adams, Chapel 
Hill, The University of North Carolina Press, 1987, p. 32-33. O guinéu era uma moeda de conta 
inglesa que valia 21 xelins. 

1 1 4 N.A.R.A. General records of the Department of State, Central files. Despatches from United 
States Ministers to Portugal, 1790-1906, vol. 5 (August 20, 1797 — September 13, 1801) 
(National Archives microfilm publication., M43, rolo 4). Carta de Thérèse Pecquet para o 
ministro plenipotenciário, William Smith, datada de Lisboa, 17 de Janeiro de 1798, anexa ao 
ofício do ministro plenipotenciário, William Smith, para o Secretário de Estado, Timothy 
Pickering, datada de Lisboa. 25 de Fevereiro de 1798. 

1 1 5 Id., ibid. Ofício do ministro plenipotenciário, William Smith, para o Secretário de Estado, 
Timothy Pickering, datado de Lisboa, 25 de Fevereiro de 1798. 

1 1 6 LABOURDETTE, Jean-François, ob. cit., p. 210-211; 262-265. N.A.R.A. General records of the 
Department of State, Central files, Despatches from United States Ministers to Portugal, 1790-
1906, vol. 5 (August 20, 1797 — September 13, 1801) (National Archives microfilm publication, 
M43, rolo 4). Certificado do cônsul de França em Lisboa, Saint- Marc, datado de Lisboa, 19 de 
Abril de 1783 anexo ao ofício do ministro plenipotenciário, William Smith, parai o Secretário de 
Estado, Timothy Pickering, datado de Lisboa, 25 de Fevereiro de 1798. 
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relações franco-americanas. Esta actividade, apesar de conta r com o 
beneplácito do governo de Luís XVI não podia, porém, ser feita às claras, 
pois provocaria de imediato uma reacção dos representantes ingleses em 
Lisboa, o que de facto veio a suceder. Por outro lado, podia fazer com que 
Portugal se ligasse ainda mais à Inglaterra, prejudicando os interesses da 
França, país a quem convinha a neutralidade portuguesa. Por todas estas 
razões, quem se ocupava destes assuntos era um agente interprete do 
consulado, que não era um diplomata, nem gozava de imunidade como tal. 
A acreditar nas acusações do cônsul Saint-Marc, Jean Baptiste Pecquet não 
desempenhou esta missão apenas por razões humani tár ias , ou porque 
acreditasse nos ideais da Revolução Americana, mas também, como forma 
de enriquecimento. Dado não se tratar de pessoa muito honesta, apresentou 
facturas falseadas e dedicou-se a negócios ilícitos. 

4.5. Os primeiros agentes estadunidenses em Portugal 

4.5.1 Os irmãos Arnold e Jacob Dohrman 

A 21 de Junho de 1780 o Congresso resolveu nomear o comerciante 
Arnold Hendrik Dohrman agente dos Es tados Unidos no reino de 
Portugal117. Segundo Raul d'Eça, esta designação pode ter a ver com o bom 
acolhimento feito pelas au tor idades por tuguesas a 30 marinheiros 
americanos desembarcados, pelos ingleses, numa das ilhas portuguesas. 
Estes foram bem t ra tados e mandados para Lisboa, de onde foram 
repatriados a expensas do governo. Benjamin Franklin agradeceu ao 
embaixador português em Paris, o qual lhe teria dado esperanças da 
aber tura dos portos por tugueses às embarcações es tadunidenses . Ao 
informar John Jay do sucedido, comentava que Portugal parecia ter agora 
uma atitude mais amigável para com os Estados Unidos1 1 8 . Esta atitude do 
Congresso mostra a importância que as autoridades americanas atribuiam a 
Portugal e ao restabelecimento de relações normais, tanto a nível político 
como comercial. 

MAGALHÃES, José Calvet de — História das relações diplomáticas entre Portugal e os Estados 
Unidos da América (1776-1911), p . 2 2 . 

EÇA, Raul de, ob. cit., p. 17. 
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Arnold Hendrik Dohrman terá nascido em 1748, em Lisboa, ou em 
1749, em Hamburgo. As notícias biográficas divergem neste ponto. No 
entanto, em 1789 refere-se a Portugal como sendo o seu "solo nativo" {native 
soil). J á David Humphreys, primeiro representante americano em Portugal, 
considerava-o como sendo natural da Alemanha. Parece, contudo, ser de 
uma família de origem holandesa1 1 9 . De facto, algumas das cartas por ele 
enviadas e recebidas aparecem escritas em neerlandês, nomeadamente a 
correspondência com os i rmãos Jacob e Jorge. De qualquer modo, 
encontrámos, em 1777, Arnold Dohrman, em Lisboa, em plena actividade. 
Uma factura de mercadorias compradas por sua conta em Amesterdão, com 
da ta de 1 de Dezembro, m o s t r a que se dedicava ao comércio 
internacional120 . Até 1783 viveu em Portugal, tendo continuado a dedicar-se 
à actividade comercial. Entre outros, mant inha negócios com os Estados 
Unidos, possuindo mesmo um agente, Samuel Harrison, nesse país1 2 1 . 
Deverão ter sido, precisamente, os seus interesses no comércio aimericano, 
uma das razões que terão levado Arnold Dohrman a apoiar activamente a 
causa dos Estados Unidos, prestando auxílio aos seus cidadãos num país 
onde não existiam representantes americanos e que não reconhecia as 
colónias sublevadas, como país independente. A sua origem também terá 

1 1 9 WILSON, James Grant; FISKE, John —Appleton's Cyclopedia of American Biography, vol. 2, New 
York, D. Appleton & Company, 1888; SELL, Donna-Christine; WALLE, Dennis Francis — Guide 
to the Helnrich A. Rattermann Collection of German-American manuscripts, s.l., University of 
Illinois Library/Graduate School of Library Science, 1979, p. 122; I.H.S., Arnold Henry 
Dohrman Collection, carta não assinada de Arnold Dohrman para Warre & C9. datada de Nova 
Iorque, 27 de Julho de 1789; N.A.R.A. General records of the Department of State, Central files. 
Despatches from United States Ministers to Portugal, 1790-1906, vol. 3 (November 19, 1790 — 
September 17, 1793). (National Archives microfrlm publication, M43, rolo 2). Ofício nQ. 7 do 
ministro residente, David Humphreys, para o Secretário de Estado, Thomas Jefferson, datado 
de Lisboa, 19 de Novembro de 1790. 

1 2 0 I.H.S., Arnold Henry Dohrman Collection, Signore Amoldo Dohrman di Lisbona dere Guaita 
Compagnia provisto d'ordine conto suo spedito colla nave La Signora Cornelia capitano [Bynlie] 
Nobel, alla consegna del medesimo ordine con polizza di carico giratagli in bianco assicurado, 
Amesterdão, 1 de Dezembro de 1777. 

1 2 1 Duas cartas fazem referência a relações de carácter comercial e de amizade com mercadores 
americanos. Id., (bid., carta de John Frazer Junior para Arnold Dohrman, datada de Bordéus, 
29 de Julho de 1780; carta de George Readhead para Arnold Dohrman, datada de Filadélfia, 2 9 
de Outubro de 1780; carta de Jacob Dohrman para Arnold Dohrman, datada de Lisboa, 23 de 
Outubro de 1783 e carta de Arnold Dohrman para Samuel Harrison, datada de Nova Iorque, 24 
de Dezembro de 1787. Recibo de um pagamento de Arnold Dohrman a favor de Messieurs 
Godman & Smith, comerciantes de Boston, datada de Lisboa, 31 de Outubro de 1779. 
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contribuido para isso, dado que os comerciantes holandeses realizavam 
negócios proveitosos com todos os beligerantes122. 

Arnold Dohrman, desde o início da guerra de independência, 
mostrara interesse pela causa americana. Tinha despendido largas somas de 
dinheiro em ajudas aos Estados Unidos, tanto em roupas, como em material 
de guerra. Por outro lado, proporcionara a prisioneiros americanos 
desembarcados em portos portugueses, além de dinheiro, tudo o necessário 
para poderem regressar ao país. Dohrman é descrito como um homem muito 
rico, gozando de grande influência e amigo dos Estados Unidos. O Congresso 
achava por isso vantajoso, para os interesses estadunidenses, que este 
negociante pudesse agir publicamente em seu nome, pelo que o nomeou seu 
agente em Portugal. Além do mais, Arnold Dohrman não exigia salário ou 
emolumentos pelos seus serviços, mas apenas o pagamento das somas que 
avançasse, e, mesmo assim, quando fosse mais conveniente123. 

Em 11 de Julho foi enviada a Arnold Dohrman uma carta, assinada 
por J ames Lovell e William C. Houston, elementos da Comissão dos 
Negócios Estrangeiros, dando-lhe conta da decisão do Congresso e de que, 
de tempos a tempos, receberia instruções daquele Corpo Legislativo. Eram 
deixadas em suas mãos os assuntos relativos aos americanos prisioneiros e 
informavam-no que pediriam o seu apoio e opinião no respeitante a outros 
negócios. Na mesma missiva abordavam o problema dos pagamentos. Assim, 
apesar das enormes despesas com a guerra, asseguravam-lhe que seria 
devidamente compensado pelas quantias gastas. No entanto, a exemplo de 
ou t ros que t i n h a m a d i a n t a d o d inhe i ro a cidadãos americanos, 
aconselhavam-no a mandar recibos com regularidade, de modo a ser mais 
facilmente reembolsado. Deveria, a inda, sempre que necessi tasse , 

1 2 2 COLE, Wayne S., ob. c(í.,p . 43 . 

1 2 3 Journals of the Continental Congress 1774-1789, (editados por W.C. Ford, G.Hunt e J.C. 
Fitzpatrick), vol. XVII. 1780 (May 8 - September 6), Washington, Government Printing Office, 
1910, p. 541-542; EÇA, Raul de, ob. cit., p. 16-17; Secret Journals of the Acts and Proceedings 
of Congress, from the first meeting thereof to the dissolution of the confederation, by the 
adoption of the Constitution of the United States, Boston, Thomas B. Wait, 1820, p. 318-319. 
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corresponder-se com os ministros e agentes dos Estados Unidos em França, 
Espanha e Holanda1 2 4 . 

Recorremos ao relato de Joseph Shute, comandante do navio Hart of 
Oak, de New Bern na Carolina do Norte, para termos uma ideia do tipo de 
auxílio prestado por Arnold Dohrman. Em 1777 o Hart of Oak deu à costa a 
60 léguas de Lisboa. O barco perdeu-se, mas a tripulação de 24 homens 
salvou-se, sendo assistida e sustentada até Janeiro de 1779 por Arnold 
Dohrman. No decurso desse lapso de tempo, outros prisioneiros aimericanos, 
num total de 70 ou 80, foram também ajudados por este comerciante que os 
vestiu e alimentou à sua custa, sendo-lhes facultada assistência médica. Por 
outro lado, como não se conseguissem obter passaportes para irem por terra 
para França ou Espanha, nem nenhuma nação quisesse pôr navios à 
disposição para este efeito, com receio dos ingleses, Arnold Dohrman 
colocou 65 desses homens a bordo de uma embarcação fundeada no porto de 
Setúbal, o Amity, devidamente apetrechada para empreender a viaigem para a 
América. Infelizmente, três dias após a partida, foram de novo capturados, 
roubados e postos em terra. Mantiveram-se, porém, em Portugal, até ao fim 
das hostilidades entre a Espanha e a Grã-Betanha, sempre a expensas de 
Arnold Dohrman, que lhes forneceu, ainda, todo o necessário para a viagem 
de regresso empreendida a partir de Vigo, mas só no fim do conflito anglo-
espanhol. Parece que o cônsul britânico em Lisboa mandou o vaso de guerra 
inglês Bellona interceptar o Amity, que foi capturado depois de um breve 
recontro, no decurso do qual um passageiro foi morto e outro ferido. Estes 
homens mantiveram-se em Portugal, até ao fim das hostilidades entre a 
Espanha e a Grã-Betanha, sempre a expensas de Arnold Dohrmein, que lhes 
forneceu, ainda, todo o necessário para a viagem de regresso empreendida a 
partir de Vigo, mas só no fim do conflito anglo-espanhol. Apesar dos ingleses 
terem solicitado às autoridades portuguesas para punir Dohrman estas não 
o fizeram, preferindo aceitar a explicação do capitão Shute de que o Amity 
tinha sido equipado em França e, embora o comerciante tivesse sido ilibado, 

1 2 4 N.A.R.A. General records of the Department of State, Central files, Despatches from United 
States Ministers to Portugal, 1790-1906, vol. 3 (November 19, 1790 — September 17, 1793.) 
(National Archives microfilm publication, M43, rolo 2). Carta de James Lovell e William C, 
Houston para Arnold Dohrman, datada de Filadélfia, 11 de Julho de 1780, cópia anexa ao 
ofício n s . 48 do ministro residente, David Humphreys, para o Secretário de Estado, Thomas 
Jefferson, datado de Lisboa, 17 de Março de 1792. 
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os ingleses excluiram-no dos seus negócios e forçaram muitos dos seus 
devedores a fazer o mesmo 1 2 5 . 

Donna-Christine Sell e Dennis Francis Walle, n u m a breve resenha 
biográfica de Arnold Dohrman inserta no Guide to the Heinrich A. Rattermann 
Collection of German-American Manuscripts, escrevem que ele também prestou 
auxílio aos Estados Unidos, vendendo munições aos corsários americanos. 
De facto, conforme vimos, segundo informações chegadas ao Congresso 
antes da sua nomeação para agente em Lisboa, este negociante contribuirá 
para a causa americana com o fornecimento de material de guerra. 
Infelizmente a documentação por nós compulsada não faz mais nenhuma 
alusão a esta actividade, pelo que não sabemos até que ponto esta ajuda foi 
ou não relevante126. 

No fim do conflito anglo-americano, o cônsul inglês em Lisboa ter-se-
ia oferecido para tratar dos assuntos alfandegários relativos às entradas e 
saídas dos navios estadunidenses na barra do Tejo, recebendo os respectivos 
emolumentos. Esta oferta só não foi aceite pelo governo português, porque 
Arnold Dohrman exibiu uma cópia autenticada da resolução do Congresso 
que o nomeava agente para Portugal. Assim, passou a desempenhar as 
funções de cônsul, devido à boa vontade demonstrada pela corte de Lisboa, 
protegendo deste modo o comércio americano127 . De facto, Arnold Dohrman 
parece haver tido uma entrevista com o ministro Aires de Sá e Melo, tendo 
este dito que os americanos seriam tratados em Portugal do mesmo modo 
que as nações mais favorecidas. A fim de facilitar os despachos dos navios 

I.H.S., Arnold Henry Dohrman Collection, certificado de Joseph Shute, comandante do navio 
Hart of Oak, relatando o que Arnold Hendrik Dohrman fez pela sua tripulação e pelos outros 
marinheiros americanos chegados a Lisboa prisioneiros, durante a guerra. Este documento foi 
autenticado por Richard Caswell, governador do estado da Carolina do Norte, em 18 de 
Setembro de 1786. Este certificado foi enviado a Arnold Dohrman em 22 de Setembro de 1786. 
Carta do capitão Joseph Shute para Arnold Dohrman, datada de New Bern, 22 de Setembro de 
1786; P1ECUCH, James, ob. cit., p. 29 

SELL, Donna-Christine; WALLE, Dennis Francis, ob. cit., p. 122; Journals of the Continental 
Congress 1774-1789, (editados por W.C. Ford, G.Hunt e J.C. Fitzpatrick), vol. XVII. 1780 (May 
8 - September 6), Washington, Government Printing Office, 1910, p. 541. 

N.A.R.A. General records of the Department of State, Central files, Despatches from United 
States Ministers to Portugal, 1790-1906, vol. 3 (November 19, 1790 — September 17, 1793). 
(National Archives microfilm publication, M43, rolo 2). Ofícios ne°. 14 e 15 do ministro 
residente, David Humphreys, para o Secretário de Estado, Thomas Jefferson, datados 
respectivamente, de Lisboa e de Mafra, 6 e 31 de Março de 1791; HUMPHREYS, Frank Landon, 
ob. cit., p. 91 e 103. 
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junto dos diversos organismos oficiais, deveria designar vice-cônsules, que 
seriam reconhecidos pelas autoridades portuguesas. Assim, Arnold Dohrman 
nomeou vice-cônsules para Lisboa, Belém e Setúbal, a fim de darem toda a 
assistência necessária aos súbditos americanos. Ficou ainda estabelecido, 
com a concordância do capitão do primeiro navio americano chegado a 
Lisboa, após Portugal ter reconhecido a independência dos Estados Unidos, 
que as embarcações deste país pagariam emolumentos consulares iguais aos 
das embarcações das outras nações1 2 8 . 

Arnold Hendrik Dohrman partiu em 1783 para os Estados Unidos 
onde se fixou. A sua partida ocorreu antes de 4 de J u n h o e parece ter 
constituido com o irmão Jacob, antes de embarcar, uma sociedade sob a 
firma Dohrman & Companhia. Arnold Dohrman é o sócio maioritário, mas, 
como manifesta intenção de partir para a América pretende deixar a direcção 
dos negócios nas mãos de Jacob Dohrman1 2 9 . Este, no entanto, informa em 
31 de Março de 1786 o irmão que agora negoceia sozinho, utilizando a firma 
Dohrman & Companhia e valendo-se da ajuda do sobrinho Daniel. Ao mesmo 
tempo, diz que fundou um novo estabelecimento em Setúbal, ainda dentro 
desta empresa130 , ficando Jacob Dohrman a substituir o irmão Arnold como 
agente americano em Lisboa. De facto, antes de embarcar para a América, 
Arnold Dohrman apresentou-o a Aires de Sá e Melo, tendo este manifestado 
a sua disponibilidade para o atender, sempre que surgissem dificuldades 
relacionadas com cidadãos estadunidenses. Arnold Dohrman deixou também 
ao irmão uma declaração escrita autorizando-o a dar assistência aos 
americanos durante a sua ausência1 3 1 . 

1 2 8 N.A.R.A. General records of the Department of State, Central files, Despatches from United 
States Ministers to Portugal, 1790-1906, vol. 3 (November 19, 1790 — September 17, 1793). 
(National Archives microfilm publication, M43, rolo 2). Carta de Jacob Dohrman para o ministro 
residente, David Humphreys, datada de Lisboa, 6 de Março de 1792, anexa ao ofício nQ. 48 do 
ministro residente, David Humphreys, para o Secretário de Estado, Thomas Jefferson, datado 
de Lisboa, 17 de Março de 1792. 

1 2 9 I.H.S., Arnold Henry Dohrman Collection, documento de constituição da sociedade Dohrman e 
Companhia entre Arnold Hendrik Dohrman e Jacob Dohrman. Este contrato não tem data nem 
lugar. Estamos quase certos, porém, que foi celebrado em Lisboa, antes da partida de Arnold 
Dohrman para os Estados Unidos. 

1 3 0 Id., Ibid., carta de Jacob Dohrman para Arnold Dohrman, datada de Lisboa, 31 de Março de 
1786. 

1 3 1 N.A.R.A. General records of the Department of State, Central files, Despatches from United 
States Ministers to Portugal, 1790-1906, vol. 3 (November 19, 1790 — September 17, 1793). 
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Devido a es ta s u a condição de represen tan te dos interesses 
americanos, não quis tomar uma atitude menos própria, no sentido de 
conseguir a descarga da farinha do navio De Hoop. Esta embarcação, 
proveniente de Filadélfia, chegara a 13 de Julho de 1783 consignada à firma 
Hoevenaar, Regeman & Rademaker. Ora a farinha estava proibida de entrar 
em Portugal e o barco metia água. Jacob Dohrman tentou várias diligências 
junto das autoridades portuguesas, nomeadamente do secretário de Estado, 
Aires de Sá e Melo, m a s nada ficou resolvido. Foi-lhe sugerido que 
apresentasse a petição directamente à ra inha por intermédio do seu 
camarista. Não utilizou, contudo, este expediente dado que a sua qualidade 
de agente americano apenas lhe permitia dirigir-se ao secretário de Estado 
dos Negócios Estrangeiros, caso contrário comprometeria a honra do 
Congresso. E, se este órgão de soberania não demons t rasse a s u a 
autoridade, temia que Aires de Sá e Melo não o recebesse, no futuro, de 
maneira correcta. Em carta ao Congresso, Jacob Dohrman relatava todo o 
sucedido, solicitava, porém, ao irmão a aprovação do seu conteúdo e caso 
concordasse, pedia-lhe para a fazer chegar ao destinatário. 

Não deixou, no entanto, de indicar ao capitão do navio De Hoop e à 
firma consignatária que eram livres de seguir a via aconselhada; isto é, 
tentar obter autorização para a descarga da farinha através de empenhos1 3 2 . 
A casa Hoevenaar, Regeman. & Rademaker assim procedeu e, através da 
mediação do Bispo de Lisboa, D. José Francisco Miguel António de 
Mendonça, e de alguns nobres, o desembarque da farinha acabou por ser 
permitido. A propósito, Jacob Dohrman escrevia ao irmão, dizendo-lhe que 
não achava necessário informar o Congresso directamente do sucedido o que 
deixva a seu critério133. A missiva de 8 de Janeiro de 1787, escrita por um 

(National Archives microfilm publication, M43, rolo 2). Ofício nfi. 14 do ministro residente, 
David Humphreys, para o Secretário de Estado, Thomas Jefferson, datado de Lisboa, 6 de 
Março de 1791 e carta de James Lovell e William C, Houston para Arnold Dohrman, datada de 
Filadélfia, 11 de Julho de 1780, cópia anexa ofício n°. 48 do ministro residente, David 
Humphreys, para o Secretário de Estado, Thomas Jefferson, datado de Lisboa, 17 de Março de 
1792. 

I.H.S., Arnold Henry Dohrman Collection, cartas de Jacob Dohrman para Arnold Dohrman, 
datadas de Lisboa, 17, 18 e 19 de Julho de 1783. 

1 3 3 Id., tbld., carta de Hendrik Ferdinand Wagner para Arnold Dohrman, datada de Lisboa, 14 de 
Agosto de 1783; carta de Jacob Dohrman para Arnold Dohrman, datada de Lisboa, 16 de Agosto 
de 1783; "Captain Richard Wood of your ship Minerva ( ) applied to me, as being charged 
with the consulage of the United States of America by order & during the absence of my brother 
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elemento da sociedade Dohrman & Companhia, faz referência ao auxílio que 
a firma tinha de prestar aos navios americanos em dificuldade, dado estes 
procurarem o auxílio do cônsul americano134 . 

De qualquer modo, a responsabilidade da agência consular em Lisboa 
continuava a pertencer a Arnold Dohrman, conforme este lembra a Samuel 
Harrison, em carta de 24 de Dezembro de 17871 3 5 . E, é o mesmo Harrison 
quem, em 1790, ocupa o lugar de vice-cônsul dos Estados Unidos em 
Lisboa136. Samuel Harrison era natural de Inglaterra e vivera algum tempo 
na América. Vimos que fora agente de Arnold Dohrman no continente 
americano, além de ter também estado ao serviço de Jacob Dohrman, por 
quem fora designado vice-cônsul. Como não podia viver com os 3$000 que 
recebia por cada navio despachado, era Jacob Dohrman quem provia às suas 
necessidades137. Samuel Harrison pertencia à Maçonaria, sendo membro da 
sexta loja de Lisboa, até cerca de 1792, quando esta foi extinta. Fez depois 
parte da sétima loja da capital portuguesa, conjuntamente com o ministro 
residente dos Estados Unidos, David Humphreys, e outros elementos do 
corpo consular americano em Lisboa.138. Aliás, a propósito das ligações da 

Mr. Arnold Henry Dohrman, agent for the said States agreeable to a resolve of Congress of the 
21st June 1780.", carta de Jacob Dohrman para William Bell, datada de Lisboa, 11 de Outubro 
de 1790 

1 3 4 "Several American vessels have put in here lately in distress & addressing themselves to their 
consul, we could not avoid assisting them - thó by some who are in ballast it may be attended 
with risque of laying for a long time out of money - of which we experience inconvenience 
enough besides, in such a measure, that it would be sufficient making a vow never to trust 
another penny in the continent." Id., ibid., carta de Dohrman & Companhia para Arnold 
Dohrman, datada de Lisboa, 8 de Janeiro de 1787. 

1 3 5 Id., ibid., carta de Arnold Dohrman para Samuel Harrison, datada de Nova Iorque, 24 de 
Dezembro de 1787. 

1 3 6 Id., ibid... carta de Jacob Dohrman para Arnold Dohrman, datada de Lisboa, 14 de Agosto de 
1790, carta de Jacob Dohrman para William Bell, datada de Lisboa, 11 de Outubro de 1790. 

1 3 7 N.A.R.A. General records of the Department of State, Central files. Despatches from United 
States Ministers to Portugal, 1790-1906, vol. 3 (November 19, 1790 — September 17, 1793). 
(National Archives microfilm publication, 1/143, rolo 2). Ofício n°. 7 do ministro residente, David 
Humphreys, para o Secretário de Estado, Thomas Jefferson, datado de Lisboa, 19 de Novembro 
de 1790; carta de Jacob Dohrman para o ministro residente, David Humphreys, datada de 
Lisboa, 6 de Março de 1792, anexa ao ofício ne. 48 do ministro residente, David Humphreys, 
para o Secretário de Estado, Thomas Jefferson, datado de Lisboa, 17 de Março de 1792; I.H.S., 
Arnold Henry Dohrman Collection, carta de Jacob Dohrman para Arnold Dohrman, datada de 
Lisboa, 23 de Outubro de 1783 e carta de Arnold Dohrman para Samuel Harrison, datada de 
Nova Iorque, 24 de Dezembro de 1787. 

1 3 8 MARQUES, A. H. de Oliveira — História da Maçonaria em Portugal, vol. 1, Das Origens ao 
Triunfo, Lisboa, Editorial Presença, 1990, p. 133, 145-146. 
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maçonaria portuguesa com a de além-atlântico, Oliveira Ramos refere que 
há "laços entre lojas americanas e súbditos portugueses iniciados que depois 
fizeram parte da agremiação em Portugal"139. 

A primeira carta que Arnold Dohrman escreveu para o irmão Jacob 
data de 18 de Dezembro de 1783. É uma missiva volumosa em que este fala 
da situação política e económica americana e se mostra activo a arranjar 
contactos comerciais e oportunidades de negócios. Visitou várias localidades 
da Nova Inglaterra , ent re as quais Por t smouth (New Hampshire), 
Newburyport, Gloucester, Marblehead e Salem, cidade que considera mais 
importante que Boston, devido às pescas e ao volume da tonelagem 
empregue na actividade marítima1 4 0 . Nas car tas de apresen tação e 
recomendação que lhe são passadas por amigos, é posta em relevo a ajuda 
dada aos marinheiros americanos chegados a Lisboa como prisioneiros141 . 
Ao mesmo tempo, Arnold Dohrman procede a diligências, no sentido de 
conseguir documentos que certifiquem os serviços prestados aos Estados 
Unidos durante a Guerra da Independência1 4 2 . Apesar dos bons ofícios 
prestados à causa americana, esta ajuda não parece ter sido totalmente 
desinteressada, pois, além de se servir dela como forma de apresentação para 
a obtenção de bons negócios, está à espera de uma recompensa por parte das 
autoridades americanas. Assim, nos finais de 1787 manifesta esperança que 
a adopção da nova Constituição lhe permita obter o prémio a que tem 
direito, a fim de conseguir restaurar a sua fortuna143 . 

Entretanto, nos finais de 1787, os negócios dos irmãos em Lisboa 
não parecem estar a correr pelo melhor. George Dohrman estabelecera-se por 
conta própria, pois teve de deixar a casa onde trabalhava e Jacob Dohrman 

RAMOS, Luís A. de Oliveira, ob. cit., p. 80. 

I.H.S., Arnold Henry Dohrman Collection, carta de Arnold Dohrman para Jacob Dohrman, 
datada de Boston, 18 de Dezembro de 1783. 

Id., Ibid., carta de A. Lee para Richard Henry Lee da Virginia, datada de Filadéldfia, 8 de 
Setembro de 1784; carta de Thomas Lee Shippen para Thomas Lee, datada de Filadélfia, 16 de 
Setembro de 1784. 

Id., Ibid., carta de Arnold Henry Dohrman para o capitão Joseph Shute, datada de Nova Iorque, 
18 de Fevereiro de 1786. 

Id., Ibid., carta de Arnold Dohrman para Samuel Harrison, datada de Nova Iorque, 24 de 
Dezembro de 1787. 

340 



faliu, tendo além disso fugido para Espanha e ficado com dinheiro de um 
certo Nuv Daniel. Devido às dificuldades criadas pelo irmão Jacob, há em 
Lisboa quem se disponha a informar ao Congresso dos Estados Unidos que 
os seus interesses não estão em mãos honradas. E George aconselha o 
irmão Arnold a nomear alguém para cuidar dos interesses dos navios 
americanos enquanto está ausente de Lisboa144. De resto, os problemas 
entre os irmãos George e Jacob já vinham de trás, pois em carta de 31 de 
Março este último referia a existência de desavenças entre eles1 4 5 . Parece, 
contudo, que os problemas de Jacob Dohrman não eram assim tão graves, 
nem este deixa de gerir em nome de Arnold a agência consular. 

Os navios americanos , entrados na bar ra do Tejo, pagavam 
emolumentos consulares ao agente dos Estados Unidos em Lisboa, do 
mesmo modo que as embarcações britânicas ao seu cônsul1 4 6 . Nos finais de 
Março de 1788, Jacob Dohrman informava o irmão Arnold que os capitães 
americanos, incitados por uma casa inglesa muito conhecida, se recusavam 
a pagar os direitos, que se elevavam a 9$0001 4 7 . A firma referida é a de John 
Bulkeley & Son, com sede na r u a do Alecrim, n e . 3 5 1 4 8 . Aliás, j á 
anteriormente Arnold Dohrman t inha aludido à má reputação que esta 
empresa gozava entre os comerciantes da Nova Inglaterra, pois não teria sido 
muito correcta em alguns negócios149 . Alguns dos capitães, no entanto, 
prontificavam-se a pagar aos vice-cônsules, mas não ao cônsul. Jacob 
Dohrman não concordou, explicando que estes eram funcionários do cônsul 

1 4 4 Id., ibid., carta de George Dohrman de Garon para Arnold Dohrman, datado de Lisboa, 25 de 
Dezembro de 1787. 

1 4 5 Id., ibid., canta de Jacob Dohrman para Arnold Dohrman, datada de Lisboa, 31 de Março de 
1786. 

1 4 6 N A.R.A. General records of the Department of State, Central files. Despatches from United 
States Ministers to Portugal, 1790-1906, vol. 3 (November 19, 1790 - September 17, 1793) 
(National Archives microfilm publication, M43, rolo 2). Ofício n*. 7 do ministro residente, David 
Humphreys, para o Secretário de Estado, Thomas Jefferson, datado de Lisboa, 19 de Novembro 
de 1790. 

1 4 7 I.H.S., Arnold Henry Dohrman Collection, carta de Jacob Dohrman para Arnold Dohrman, 
datada de Lisboa, 27 de Março de 1788. 

1 4 8 WALFORD, A. R. — The British Factory in Lisbon & its closing stages ensuing upon the Treaty of 
1810, Lisboa, Instituto Britânico em Portugal, 1940, p. 193. 

1 4 9 I.H.S., Arnold Henry Dohrman Collection, carta de Arnold Dohrman para Jacob Dohrman, 
datada de Boston, 18 de Dezembro de 1783. 
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(Arnold Dohrman) e que não era correcto pagar aos empregados e não ao 
chefe, pelo trabalho do despacho da alfândega. A fim de obviar a esta 
dificuldade, o comerciante deu aos comandantes dos navios americanos a 
possibilidade de pagarem os direitos de consulado da maneira usual, ou de 
assinarem um documento em que reconheciam a sua recusa em liquidar as 
referidas taxas, tendo a maioria optado por esta segunda via. 

Ao mesmo tempo, Bulkeley tentava fazer crer aos capitães que o 
pagamento destes emolumentos não se justificava. Seriam os funcionários 
dos comerciantes a quem as cargas vinham consignadas, que se deveriam 
encarregar deste assunto . Segundo Jacob Dohrman a intenção de John 
Bulkeley & Son de voltar os americanos contra os Dohrman saiu frustrada, 
pois os capitães dos navios ou pagavam os direitos de consulagem ou 
assinavam uma confissão de dívida. Deste modo, esta situação não se podia 
manter indefinidamente. Contudo, em J u l h o do ano seguinte , os 
comandantes continuavam a recusar-se a pagar esses direitos1 5 0 . Jacob 
Dohrman conseguiu descobrir as manobras ilegais de John Bulkeley e dos 
seus empregados, tendo-as desmascarado às autoridades portuguesas. A 
partir deste momento, resolveu não mais entregar os despachos das cargas a 
nenhum americano sem a liquidação dos respectivos emolumentos. E, 
parece que todos acataram a decisão1 5 1 Esta atitude de John Bulkeley, 
comerciante com imensos interesses no comércio internacional, deveu-se, 
certamente, ao facto de pretender para si o posto de cônsul, ou, pelo menos, 
de agente dos Estados Unidos em Lisboa. Dado Arnold Dohrman se 
encontrar ausente há vários anos, pareceu-lhe o momento oportuno para 

1 5 0 Os direitos que os capitães tinham de pagar eram os seguintes: 
Consulagem Reis 9$000 
Vice-consulagem em Lisboa Reis 3$000 
Vice-consulagem em Belém Reis 3S000 

Total Reis 15$000 

Id., ibid., cartas de Jacob Dohrman para Arnold Dohrman, datadas de Lisboa, 27 de Março de 
1788 e 27 de Julho de 1789; N.A.R.A. General records of the Department of State, Central files, 
Despatches from United States Ministers to Portugal, 1790-1906, vol. 3 (November 19, 1790 — 
September 17, 1793). (National Archives microfilm publication., M43, rolo 2). Carta de James 
Lovell e William C, Houston para Arnold Dohrman, datada de Filadélfia, 11 de Julho de 1780, 
cópia anexa ofício nQ. 48 do ministro residente, David Humphreys, para o Secretário de Estado, 
Thomas Jefferson, datado de Lisboa, 17 de Março de 1792. 

1 5 1 I.H.S., Arnold Henry Dohrman Collection, carta de Jacob Dohrman para Arnold Henry Dohrman, 
datada de Lisboa, 2 de Junho de 1790. 
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fomentar esta. "desobediência", por parte dos capi tães dos navios 
estadunidenses, às directrizes de Jacob Dohrman, que actuava em lugar do 

irmão. 
John Bulkeley deve ter tido conhecimento do empenho do Congresso 

em ter um representante consular em Lisboa. De facto, em Setembro de 1785 
o secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros aconselhava a nomeação 
de cônsules para vários países, entre os quais Portugal. Sugeria que o cônsul 
encarregado de Portugal e Madeira residisse em Lisboa e também tivesse 
debaixo da sua alçada os portos do Mediterrâneo. No entanto, em Outubro 
desse mesmo ano, depois de, por ordem do Congresso, ter revisto o plano 
apresentado, o Secretário de Estado era de opinião que fosse designado um 
representante consular para Lisboa e outro para a Madeira. Além disto, 
achava conveniente o envio de um ministro residente para a capital 
portuguesa, com um salário de cerca de mil libras esterlinas por ano e com 
poderes de cônsul geral para o território português e para o arquipélago 
madeirense152. Em 1 de Março de 1787, o secretário de Estado dos Negócios 
Estrangeiros, John Jay, aconselhava que John Marsden Pintard, agente dos 
Estados Unidos na Madeira, fosse nomeado agente comercial em Lisboa. A 
propósito deste assunto , o relatório de John Jay, referia que Arnold 
Dohrman não era cidadão dos Estados Unidos e que os seus poderes eram 
limitados, pelo que não via nenhum inconveniente na designação de 

Pintard153 . 
Perante esta perspectiva, Arnold Dohrman insurgiu-se e, numa 

missiva enviada ao Congresso, lembrava os serviços prestados à nação 
americana em Portugal, duran te a guerra de independência, e o seu 
desapontamento pelo referido Corpo Legislativo estar a considerar o 
provimento, para o seu lugar, de outra pessoa, sobretudo, porque a sua 
comissão ainda não t inha sido revogada. O comerciante sempre pensara que 
ninguém seria nomeado até que ele informasse não estar interessado em 

1 5 2 Journals of the Continental Congress 1774-1789, (editados por W.C. Ford. G.Hunt e J.C. 
Fitzpatrick), vol. XXIX 1785 (July 1 - December 30), Washington, Government Printing Office. 
1933, p. 723, 831. 

1 5 3 Journals oj the Continental Congress 1774-1789, (editados por W.C Ford, G.Hunt e J . C 
Fitzpatrick), vol. XXXII. 1787 (January 17 - July 20), Washington, Government Printing Office, 
1936, p. 90. 

343 



continuar, mais tempo, no referido posto. Arnold Dohrman recordava que as 
suas acções em favor da causa americana t inham posto em risco a sua 
fortuna avaliada em 3.200 libras esterlinas, a qual estava praticamente toda 
perdida. Assim, em atenção a tudo o que fizera pelos Estados Unidos e ao 
facto de ser cidadão americano (naturalizara-se em Dezembro de 1787) e de 
ter laços de parentesco com pessoas de distinção, pedia ao Congresso para 
não nomear outra pessoa para seu representante em Portugal. Pelo menos, 
solicitava o adiamento da decisão até que uma investigação mais minuciosa 
permitisse a esta Assembleia decidir com just iça 1 5 4 . Tal protesto talvez 
tenha a ver com o facto de John Marsden Pintard nunca haver ocupado o 
posto de agente comercial em Lisboa. E, como vimos, logo no ano seguinte 
deu-se o incidente orquestrado por John Bulkeley, contra a actividade dos 
irmãos Dohrman. 

Arnold Dohrman cont inuou nos Es tados Unidos, era cidadão 
americano desde Dezembro de 1787 e em 1788 residia na cidade de Nova 
Iorque, manifestando intenção de continuar a viver na América, ao mesmo 
tempo que se dedicava à actividade comercial155. Depois de passar por um 
período de dificuldades, os seus serviços t inham sido reconhecidos pelo 
Congresso, recebendo uma compensação em terras e dinheiro, coisa que 
mais ninguém conseguira. Com estes fundos, e com o prestígio que 
alcançara, por ter contribuído para a causa americana, estabelecera-se nos 
Estados Unidos. Esperava poder saldar dívidas contraídas em Lisboa, com os 
lucros obtidos nos negócios, sem ter de dispor do património concedido pelo 
Congresso156. 

A indemnização do Congresso só foi conseguida devido à insistência 
de Arnold Dohrman junto desta Assembleia. Em Março de 1787 a quantia 
devida era avaliada em 25 .084 ,40 /90 dólares, porém, destes, apenas 

1 5 4 I.H.S., Arnold Henry Dohrman Collection, carta não assinada de Arnold Dohrman dirigida ao 
Congresso dos Estados Unidos, sem data; carta não assinada, de Arnold Dohrman para N & T 
VanStaphorst, datada de Nova Iorque, 28 de Julho de 1788; SELL, Donna-Christine; WALLE, 
Dennis Francis, ob. cit., p. 127. 

1 5 5 I.H.S., Arnold Henry Dohrman Collection, carta não assinada, mas, da autoria de Arnold 
Dohrman para N & T VanStaphorst, datada de Nova Iorque, 28 de Julho de 1788; SELL, Donna-
Christine; WALLE, Dennis Francis, ob. cit., p. 127. 

1 5 6 Id., (bid., cartas não assinadas, mas da autoria de Arnold Dohrman para José Pereira Garrido e 
Francisco Manuel Calões, datadas de Nova Iorque respectivamente, 12 e 15 de Agosto de 1788. 
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5.806,72/90 dólares estavam de acordo com as regulamentações do Tesouro, 
para fins de reembolso. No que diz respeito à restante soma existiam vários 
documentos, mas foram julgados demasiado gerais para um tipo de despesas 
tão específicas. No entanto, o Tesouro americano estava ciente que isto se 
devia ao género de gastos feitos. De facto, muitas vezes os marinheiros eram 
alojados na própria casa de Arnold Dohrman, onde, além de serem 
alimentados e vestidos, lhes eram prestados cuidados de saúde. Isto numa 
altura em que esta forma de auxílio punha em perigo tanto a integridade 
física como os bens do propr ie tár io . As autoridades americanas 
reconheceram que lhe t inha sido prometida uma indemnização pelos 
serviços prestados e a soma reivindicada foi considerada como tendo sido 
gasta ao serviço dos Estados Unidos. Contudo, o Departamento do Tesouro, 
com medo de criar precedentes, não quis admitir as despesas que não 
tivessem recibos segundo as normas regulamentares. Assim, o referido 
departamento recomendava que Arnold Dohrman fosse reembolsado da 
quantia para a qual apresentava documentação, de acordo com as rubricas 
legais, acrescida dos respectivos juros. O Tesouro aconselhava, ainda, que 
lhe fossem concedidos 1.300 dólares anuais, desde a data em que começara 
a pres ta r a juda aos mar inhe i ros amer icanos até à a l t u r a des ta 
recomendação. Todavia, este pagamento seria efectuado da maneira julgada 
mais conveniente, de acordo com o estado das finanças. Por último, dado 
que a totalidade do dinheiro atribuido ficava muito aquém do dispendido, 
recomendava-se também a concessão de uma porção de terra, livre de 
encargos, no denominado Território do Oeste1 5 7 . 

Na realidade, o Congresso decidiu em 1 de Outubro de 1787 
reembolsar Arnold Dohrman dos 5.806,72/90 dólares, mais os juros devidos. 
Uma vez que a restante quant ia não podia ser paga, pelas razões atrás 
aduzidas, o Congresso decidiu atribuir-lhe um salário de 1.600 dólares 
anuais, desde a altura em que tinha começado a prestar os seus serviços até 
à data desta resolução. Concedia-lhe, ainda, livre de qualquer encargos, 
uma township, à sua escolha, nas últimas três regiões demarcadas do 

I 5 7 Journals of the Continental Congress 1774-1789, (editados por W.C. Ford, G.Hunt e J.C. 
Fitzpatrick) vol. XXX. 1786 (January 2 - July 31), Washington, Government Printing Office, 
1934, p. 415 e vol. XXXII. 1787 (January 17 - July 20), Washington, Government Printing 
Office, 1936, p. 119-121. 
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Território do Oeste, depois do Secretário da Guerra ter tomado posse da 
porção de terra atribuida ao exército, segundo o decreto de 20 de Maio de 
1785158. 

Arnold Dohrman, em carta de 27 de Julho de 1789, afirmava ter 
recebido a soma de 10.000 libras e uma township que o tornaram num 
homem muito rico. Adiou, porém, a escolha do terreno demarcado até ao 
início de 1797, quando viu publicitado, que parte das terras da região, onde 
esta lhe fora concedida, t inham sido postas à venda e que as restantes o iam 
ser a 4 de Janeiro. Assim, em 2 de Janeiro, escrevia Secretário do Tesouro 
declarando pretender a décima terceira township, na sét ima região1 5 9 . A 
porção de terra escolhida parece localizar-se no presente estado do Ohio1 6 0 . 

J á anteriormente, em 1786, Arnold Dohrman t inha manifestado 
interesse em adquirir uma propriedade nesta área, talvez com o dinheiro que 
lhe fosse concedido pelo Congresso. De facto, em 22 de Janeiro de 1787 o 
comerciante Zachary Rowland, de Richmond, informava possuir ainda para 
venda os cerca de 64.184 acres que lhe t inha mostrado. O solo desta 
propriedade, segundo o vendedor, era de muito boa qualidade, estava coberto 
de morangos silvestres na Primavera e de uvas também silvestres no Outono. 
Localizava-se numa zona óptima, livre de ataques de índios e a cerca de 60 
milhas abaixo das quedas do rio Ohio1 6 1 . 

1 5 8 Uma township era uma parcela de seis milhas quadradas de acordo com os levantamentos 
topográficos. Há um discrepância na avaliação da soma reclamada por Arnold Dohrman. Em 
Março de 1787 esta é calculada num total de 25.084,40/90 dólares, incluindo os 5.806,72/90 
dólares para os quais possuia recibos regulamentares. Mas, em Outubro de 1787, a soma 
devida pelo Congresso era calculada em 20.277,40/90 dólares além dos já referidos 
5.806,72/90 dólares, o que dá um total de 26.084,22/90 dólares Journals of the Continental 
Congress 1774-1789, (editados por W.C. Ford, G.Hunt e J.C. Fitzpatrick). vol. XXXII. 1787 
(January 17 - July 20) e vol. XXXIII. 1787 (July 21 — December 19), Washington, Government 
Printing Office, 1936, respectivamente p. 119-121 e p. 586-588. 

1 5 9 I.H.S., Arnold Henry Dohrman Collection, carta não assinada de Arnold Dohrman, para Warre & 
CB., datada de Nova Iorque, 27 de Julho de 1789 e carta não assinada de Arnold Dohrman para 
o Secretário do Tesouro, Oliver Wolcott, datada de Nova Iorque, 2 de Janeiro de 1797. 

1 6 0 WILSON, James Grant; FISKE, John, ob. cit.. e SELL, Donna Christine; WALLE, Dennis Francis, 
ob. cit., p. 122. 

1 6 1 I.H.S., Arnold Henry Dohrman Collection, carta de Zachary Rowland para Arnold Dohrman, 
datada de Richmond, 22 de Janeiro de 1787. 
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Arnold Dohrman investiu o dinheiro pago pelo Congresso na 
aquisição de navios que fazia "navegar para todas as partes de Europa"162 . 
E, em Fevereiro de 1789, afirmava que possuia 6 barcos, o mais pequeno de 
170 toneladas e o maior de 450, quase todos de construção recente e bem 
equipados163. Tornou-se também accionista da New York Manufacturing 
Society e do Banco dos Estados Unidos e em Maio de 1789 adquiriu uma 
parcela de terreno arborizado na zona de Haarlem, em Nova Iorque164 . 

Em Outubro de 1790, Jacob Dohrman inquieto com a demora do 
irmão na América, pedia-lhe para o avisar se resolvesse não regressar a 
Lisboa165. Este, de qualquer modo, não corta os laços com Portugal. De 
facto, em 1795 pede para lhe mandarem várias coisas, entre as quais a lista 
dos navios entrados e saídos na barra do Tejo, gazetas portuguesas e 
espanholas e um almanaque desse ano. Vai inclusive ao pormenor de referir 
que este deve ser comprado na loja de um livreiro francês no Calhariz. Um 
ano depois, respondendo certamente a novo pedido, Jacob Dohrman & 
Companhia enviava-lhe mais jornais, uma nova lista de navios e todos os 
números desse ano do Correio Mercantil, o mesmo acontecendo cerca de dois 

1 6 2 Id., ibid., carte não assinada de Arnold Dohrman, para Peter Berthon, datada de Nova Iorque, 
14 de Fevereiro de 1789. 

1 6 3 Eram a seguinte a lista dos barcos pertencentes a Arnold Hendrik Dohrman em Fevereiro de 
1789 : 

Nome do barco Nome do Capitão toneladas 
Union George DeKay 450 
Flora Dennis Sinnot 340 
New Jersey Thomas Robinson 230 
North Carolina Roger Haddock 200 
Nyroph John Palmer 200 
Maryland Edward Hammond 170 

"Excepto o navio Union os mais nam tem mais que très annos, & sam sem contradito os mais 
bem equipados e melhores navios que temos neste porto, o grande foy feito em Olanda e ainda 
que tem mais idade, hé navio tem forte como bronze". Id., ibid. 

1 6 4 Id., ibid., três certificados de aquisição de acções da New York Manufacturing Society por parte 
de Arnold Dohrman, com date de 1 de Abril de 1789. Escritura de compra de terreno efectuada 
por Arnold Dohrman a Nicholas Herring, comerciante da cidade de Nova Iorque, com data de 11 
de Maio de 1789; Promessa de compra de 10 meias acções do Banco dos Estados Unidos, 29 
de Dezembro de 1791. 

1 6 5 Id., ibid., carta de Jacob Dohrman para Arnold Dohrman, datada de Lisboa, 9 de Outubro de 
1790. 
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anos depois1 6 6 . Além do mais, um filho de Arnold Dohrman viveu durante 
algum tempo em Lisboa, tendo inclusive casado sem autorização do pai 1 6 7 

Jacob Dohrman cont inuou a enviar ao irmão Arnold notícias 
regulares de Lisboa, do estado do mercado português e dos acontecimentos 
da Europa, havendo uma correspondência activa nos anos que antecederam 
a primeira invasão francesa. Os negócios, porém, parece não terem corrido 
muito bem. Em Janeiro de 1808, queixava-se que apenas possuia a township 
que lhe fora oferecida pelos Estados Unidos, 21 anos antes , mas estava 
hipotecada. Seguindo o conselho de vários pessoas, resolvera desistir dos 
negócios e dedicar-se à exploração da terra que possuia, a fim de conseguir 
pagar aos seus credores. Estava confiante que atingiria os seus objectivos, 
com o desenvolvimento e o aumento da população da região onde a suas 
terras estavam localizadas168. De facto, a firma Peter Schermerhon & Sons de 
Nova Iorque, em 13 de Março de 1809, escrevia que só recentemente soubera, 
com su rp re sa , que Arnold Dohrman deixara Nova Io rque . E a 
correspondência que lhe dirige é enviada para Pittsburgh, Pensilvânia, a 
cargo de James Ross1 6 9 . 

Arnold Dohrman em várias ocasiões revelou-se um admirador dos 
Estados Unidos, descrevendo-o como um país em crescimento, fértil em 
recursos e superior a qualquer outra nação que tinha visitado. Considerava-
o como a terra da liberdade e um mundo novo e grandioso {new & grand 
world)170. Apesar destas afirmações, em Janeiro de 1804, confessava-se 
decepcionado, pois, os norte-americanos pareciam es ta r a dar mui ta 

1 6 6 O livreiro em questão devia ser Joseph Reycend ou Reyssan, cf. LABOURDETTE, Jean-François, 
ob. cit., p. 521, 706. I.H.S., Arnold Henry Dohrman Collection, carta não assinada de Arnold 
Dohrman para Jacob Dohrman & Ca., datada de Nova Iorque, 28 de Abril de 1795 e carta de 
Jacob Dohrman & C6. para Arnold Dohrman, datada de Lisboa, 20 de Abril de 1796; carta de 
Jacob Dohrman & C8., para Arnold Dohrman, datada de Lisboa, 3 de Abril de 1800. 

1 6 7 Id., Ibid., cartas de Jacob Dohrman para Arnold Dohrman, datadas de Lisboa, 13 de Outubro de 
1796, 14 e 18 de Julho de 1798. 

1 6 8 Id., ibid., carta não assinada de Arnold Dohrman, datada de 18 de Janeiro de 1808. 

1 6 9 Id., Ibid., cartas de Peter Schermerhorn & Sons paia Arnold Dohrman, datadas de Nova Iorque, 
13 de Março e 31 de Julho de 1809. 

1 7 0 Id., ibid., carta não assinada de Arnold Dohrman para Warre & Cs., datada de Nova Iorque, 27 
de Julho de 1789; cartas não assinadas de Arnold Dohrman para N. & T. Staphorst, datadas de 
Nova Iorque, 9 e 26 de Abril de 1789. 
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importância a quem t inha fortuna e a esquecerem-se dos que t inham 
prestado serviços ao país 1 7 1 . De qualquer modo, Arnold Dohrman parece ser 
um idealista e alguém sempre pronto a ajudar a causa da liberdade. Em 
Abril de 1789 informava a firma N. & T. van Staphorst de Amesterdão que os 
patriotas holandeses podiam encontrar asilo na América. Tanto os seus bens 
como a sua liberdade estariam aí perfeitamente seguros. Além do mais, 
punha à disposição o seu navio Union, que considerava excelente para o 
transporte rápido dos patriotas que quisessem emigrar para os Estados 
Unidos172. Depois do que acabámos de indicar, podemos concluir que 
Arnold Dohrman não terá contribuido para a causa americana apenas pelas 
razões materiais, atrás explicitadas, mas, também, porque se identificava 
com os objectivos que presidiram à Revolução Americana, sobretudo a luta 
pela liberdade. E o irmão parece estar em sintonia com ele. Refira-se, por 
último, que Arnold Hendrik Dohrman faleceu em 1813, em Steubenville, no 

Ohio1 7 3 . 
Lisboa parece ser um posto diplomático apetecível depois de 1783, 

data do reconhecimento da independência dos Estados Unidos, por Portugal. 
Aliás, já atrás mencionámos o interesse do comerciante John Bulkeley pelo 
lugar. Assim, em finais de 1785, John Adams escreve a Thomas Jefferson 
para lhe recomendar Winslow Warren, filho de um amigo. 

O Congresso es tava a considerar dar aos seus ministros no 
estrangeiro a possibilidade de nomearam os cônsules. E caberia a Thomas 
Jefferson a tarefa de escolher a pessoa que iria desempenhar tal posto na 
capital portuguesa, Winslow Warren vivia desde há algum tempo em Lisboa 
e pertencia a uma das primeiras famílias do Massachusetts . A sua vinda 
para Portugal parece estar em parte relacionada com o facto de, alguns 
membros do Congresso lhe terem dado a entender que o lugar de cônsul em 

1 7 1 Id., ibid., carta de Arnold Dohrman para Jacob Dohrman & C8., datada de Nova Iorque, 7 de 
Janeiro de 1804. 

1 7 2 "... should any of your patriots families choose to seek an asilum in this land of freedom our 
present regular system of government can leave no doubt with them, but that both property and 
liberty will be perfectly secure, and this ship is extremely calculated to afford then an early 
passage" Id., Ibid., carta não assinada de Arnold Dohrman para N. & T. van Staphorst, datada 
de 26 de Abril de 1789. 

1 7 3 WILSON, James Grant; FISKE, John, ob. cit. e SELL, Donna-Christine; WALLE, Dennis Francis, 
ob. cit., p. 122. 
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Lisboa podia vir a ser seu. Por outro lado, o avô, o pai e os tios contavam-se 
entre os mais firmes e estáveis apoiantes da causa americana, sendo todos 
pessoas a quem os Estados Unidos muito deviam. Segundo John Adams, 
Winslow Warren, que ele conhecia desde a altura do nascimento, tinha sido 
educado para se dedicar à actividade comercial, além de se t ratar de um 
homem esperto e modesto1 7 4 . 

Alguns dias depois, Thomas Jefferson respondia e t en tando 
descartar-se deste pedido. Escrevia que se os ministros no estrangeiro 
viessem a ter poder para nomear os cônsules, o território português ficaria 
sob a alçada do representante estadunidense em Madrid, ou em Lisboa, 
cidade onde, aliás, Jefferson achava que os Estados Unidos deviam ter um 
representante. Era de opinião que as cartas dos governadores Bowdoin e 
Cushing em favor de Winslow Warren e o testemunho do próprio Adams 
deviam ser suficientes para assegurar esta nomeção, pois, não era provável 
aparecer mais alguém com recomendações de tanto peso1 7 5 . 

Jacob Dohrman e Samuel Harrison parece terem desenvolvido a sua 
actividade em prol dos interesses americanos de uma maneira satisfatória. 
De tal modo que todos os navios dos Estados Unidos, na capital portuguesa, 
eram tratados em pé de igualdade com os dos países que gozavam o estatuto 
de nação mais favorecida. Estes dois homens revelaram-se muito utéis 
quando David Humphreys, que viria a ser nomeado ministro residente em 
Portugal, chegou a Lisboa. Ajudaram-no a passar a bagagem através da 
alfândega e a conseguir os passaportes portugueses e espanhóis necessários 
para a sua deslocação a Madrid. E isto sem saberem qual a verdadeira 

Carta de John Adams para Thomas Jefferson, datada de Londres (Grosvenor Square), 13 de 
Dezembro de 1785. CAPPON, Lester J. (ed.), ob. cit., p. 106-107. Um dos tios de Winslow 
Warren, James Otis fora advogado geral do tribunal do almirantado britânico em Boston até 
1760. Nesta altura, demitiu-se e passou a ser membro da Legislatura do Massachusetts. 
Protestou contra o direito que os oficiais das alfândegas inglesas tinham de inspeccionar bens 
privados, à procura de contrabando. Em 1765 opôs-se ao Stamp Act, tendo falecido em 1783. 
FARAGHER, John Mack (ed.) — The Encyclopedia of colonial and revolutionary America, New 
York, Facts on File, 1990, p.315; 

Carta de Thomas Jefferson para John Adams, datada de Paris, 27 de Dezembro de 1785. 
CAPPON, Lester J. (ed.), ob. cit., p. 112 
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condição do coronel Humphreys , pois pensavam que e ra um mero 
viajante176. 

O ministro americano, porém, descobriu, com espanto, que, no 
Almanaque de 1791, J a c o b Dohrman e Samuel Harrison vinham 
referenciados respectivamente como cônsul-geral e vice-cônsul dos Estados 
Unidos. Não pondo em causa a competência destes dois homens para as 
funções que desempenhavam, afirmava não se poder interessar directamente 
por este assunto, pois nunca t inha falado com nenhum deles acerca da 
nomeação de cônsules para território português1 7 7 . 

Depois de ter sido oficialmente reconhecida a nomeação de David 
Humphreys como ministro residente em Lisboa, Jacob Dohrman escreveu-
lhe para Mafra, onde se encontrava, felicitando-o e afirmando que lhe 
entregaria toda a documentação do consulado logo que regressasse à capital. 
Ao mesmo tempo, pedia indulgência p a r a com os vice-cônsules, 
nomeadamente para com Samuel Harrison1 7 8 . Em resposta a esta carta, 
David Humphreys determinava que os assuntos do consulado continuassem, 
como até aí, a ser conduzidos pelas mesmas pessoas, até que se recebessem 
mais instruções do Secretário de Estado. De facto, de acordo com as 
informações obtidas junto de Thomas Jefferson, logo que algum americano 
idóneo aparecesse, este seria nomeado cônsul em Lisboa. David Humphreys 
aproveitava a oportunidade para avisar Dohrman que o sistema adoptado 
pelo executivo norte-americano era o de não escolher estrangeiros para o 

1 7 6 N.A.R.A. General records of the Department of State, Central files, Despatches Jrom United 
States Ministers to Portugal, 1790-1906, vol. 3 (November 19, 1790 — September 17, 1793) 
(National Archives microfilm publication, M43, rolo 2). Ofício n s . 14 do ministro residente, 
David Humphreys, para o Secretário de Estado, Thomas Jefferson, datado de Lisboa, 6 de 
Março de 1791; HUMPHREYS, Frank Landon, ob, cit., p. 91 . 

1 7 7 N.A.R.A. General records of the Department of State, Central files, Despatches from United 
States Ministers to Portugal, 1790-1906, vol. 3 (November 19, 1790 — September 17, 1793) 
(National Archives mlcroftlm publication, M43, rolo 2). Ofício n s . 15 do ministro residente, 
David Humphreys, para o Secretário de Estado, Thomas Jefferson, datado de Mafra, 31 de 
Março de 1791; HUMPHREYS, Frank Landon, ob, cit., p. 103. 

1 7 8 N.A.R.A. General records of the Department of State, Central files, Despatches from United 
States Ministers to Portugal, 1790-1906, vol. 3 (November 19, 1790 — September 17, 1793) 
(National Archives microfilm publication., M43, rolo 2). Carta de Jacob Dohrman para o ministro 
residente, David Humphreys, datado de Lisboa, 2 de Maio de 1791, anexo ao ofício n°. 18 do 
ministro residente, David Humphreys, para o Secretário de Estado, Thomas Jefferson, datado 
de Mafra, 3 de Maio de 1791. 
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cargo de cônsul-geral. Para vice-cônsules, contudo, j á t inham sido 
designados homens que não eram cidadãos americanos1 7 9 . 

As impressões transmitidas por Humphreys acerca dos dois homens 
que t inham estado a cuidar dos interesses americanos eram as mais 
favoráveis. Além disto, os capitães dos navios mercantes , sem serem 
solicitados, t inham elogiado os serviços prestados por Samuel Harrison, 
como vice-cônsul dos Estados Unidos1 8 0 . Em 12 de Maio de 1791, David 
Humphreys escreveu uma carta secreta ao presidente dos Estados Unidos, 
George Washington, com informações acerca de Jacob Dohrman e Samuel 
Harrison. Dado temer que os ofícios endereçados ao Secretário de Estado, a 
propósito deste assunto, não fossem suficientemente esclarecedores enviava, 
por este meio, mais algumas informações, de forma a dissipar as dúvidas 
que porventura surgissem no espírito do presidente. Nesta missiva elogiava 
os irmãos Dohrman pela sua conduta, tanto em tempo de paz como de 
guerra, e considerava Samuel Harrison apto para exercer as funções de vice-
cônsul. Tinha já utilizado os seus serviços e reconhecia que se t inha 
revelado muito capaz. J acob Dohrman, que não esperava nenhuma 
nomeação oficial para si próprio, desejava, contudo, a nomeação de 
Harrison como vice-cônsul e mostrava-se interessado em obter consignações 
de mercadorias amer icanas 1 8 1 . Tanto Jacob Dohrman como Samuel 
Har r i son c o n t i n u a r a m nos respect ivos pos tos , d e s e m p e n h a n d o 
satisfatoriamente as suas funções, pelo menos até à chegada de Edward 
Church, em 1793, o qual veio a ocupar o lugar de cônsul dos Estados 
Unidos na capital portuguesa. 

Em Março de 1792 o ministro residente americano ainda não tinha 
recebido instruções acerca das nomeações dos cônsules. Sabia apenas que 

1 ' y Id., ibid. Ofício do ministro residente, David Humphreys, para Jacob Dohrman, datado de 
Mafra, 3 de Maio de 1791; HUMPHREYS, Frank Landon, ob, cit., p. 105-106. 

1 8 0 N.A.R.A. General records of the Department of State, Central files, Despatches from United 
States Ministers to Portugal, 1790-1906, vol. 3 (November 19, 1790 — September 17, 1793) 
(National Archives microfilm publication, M43, rolo 2). Ofícios nQ \ 14 e 20 do ministro 
residente, David Humphreys, para o Secretário de Estado, Thomas Jefferson, datados de 
Lisboa, 6 de Março e 21 de Maio de 1791. 

1 8 1 Carta secreta do ministro residente, David Humphreys, para o Presidente dos Estados Unidos, 
George Washington, datada de Lisboa, 12 de Maio de 1791, transcrita por HUMPREYS, Frank 
Landon, ob. cit., p. 107. 
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estava em discussão no Congresso uma lei relativa ao corpo consular. Com 
o pretexto de necessitar de alguns documentos vertidos para inglês, nomeou 
Jacob Dohrman tradutor da Legação dos Estados Unidos ein Lisboa e, 
ainda, seu secretário part icular , gozando de todos os emolumentos, 
privilégios e imunidades a t inen tes a es ta posição. Utilizando este 
expediente, conseguiu mantê-lo ao serviço dos Estados Unidos. No entanto, 
em 6 de Março de 1792, Jacob Dohrman depois de historiar os serviços 
prestados, solicitava que David Humphreys o libertasse de todas as tarefas 
do consulado ou então, até que o governo americano nomeasse um cônsul 
para Lisboa, o deixasse dirigir, como até aí, os assuntos consulares. 
Afirmava ainda ter estado sempre ciente da sua posição e nunca se haver 
arrogado de qualquer tipo de autoridade. Es ta a t i tude parece estar 
relacionada com o facto do comandante de um navio ter feito chegar ao 
ministro comentários pouco abonatórios sobre Arnold Dohrman1 8 2 . 

Em Outubro de 1796, Jacob Dohrman soube por intermédio do 
ministro americano que Edward Church voltava, por terra, para Lisboa. 
Como lhe interessava ocupar o cargo de cônsul, pedia ao irmão ajuda para 
conseguir essa nomeação, caso Church não retomasse o seu posto1 8 3 . Não 
obteve, porém, o que ambicionava, acabando, mais tarde, por ser nomeado 
cônsul geral da República Batava para o Reino de Portugal e Algarves, o que 
mostra claras simpatias pelos ideais da Revolução Francesa1 8 4 . 

De qualquer modo, Jacob Dohrman parece ter cont inuado a 
colaborar com os representantes americanos. Em Outubro de 1793, Edward 
Church diz ter fretado um barco para transportar os duplicados dos seus 

1 8 2 N.A.R.A. General records of the Department of State, Central files, Despatches from United 
States Ministers to Portugal, 1790-1906, vol. 3 (November 19, 1790 — September 17, 1793) 
(National Archives microfilm publication, M43, rolo 2), Ofícios nB. 39 e 48 do ministro 
residente, David Humphreys, para o Secretário de Estado, Thomas Jefferson, datados de 
Lisboa, 22 Novembro de 1791 e 17 de Março de 1792, documento nomeando Jacob Dohrman 
tradutor da Legação dos Estados Unidos e secretário particular de David Humphreys, datado de 
Lisboa, 5 de Julho de 1791 e carta de Jacob Dohrman para o ministro residente, David 
Humphreys, datada de Lisboa, 6 de Março de 1792, anexa ao ofício ne.48. Carta secreta e 
confidencial do ministro residente, David Humphreys, para o Presidente dos Estados Unidos, 
George Washington, datada de Lisboa, 23 de Julho de 1792, transcrita por HUMPHREYS, 
Frank Landon, ob. cit., p . 143. 

1 8 3 I.H.S., Arnold Henry Dohrman Collection, carta de Jacob Dohrman para Arnold Henry Dohrman, 
datada de Lisboa, 13 de Outubro de 1796. 

1 8 4 Id., ibid., carta de Jacob Dohrman & Ca. para Arnold Dohrman, datada de Lisboa, de 28 de 
Agosto de 1802. 
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despachos à firma Jacob Dohrman & Ca.. Esta casa, além de aceitar alterar o 
destino do navio, permitira que ele se fizesse à vela apenas com 2 / 3 da carga 
normal de sal, de modo a fazer a viagem mais rapidamente1 8 5 . 

Esta sua associação a Edward Church e o facto de ser cônsul-geral 
da República Batava levaram a que fosse denunciado por um comerciante 
holandês como sendo possuidor de uma comissão da Convenção Francesa. 
Segundo esta acusação, Jacob Dohrman e os irmãos Poppe receberiam 
enviados franceses e colocariam mercadorias a bordo de navios que, em 
princípio, se dirigiam para "portos europeus conservadores"186, mas que, na 
realidade, aportavam a território francês. Estes negociantes e Edward 
Church eram ainda acusados de haverem armado um navio que navegava 
sob bandeira americana, a fim de vigiar a armada portuguesa e informar dos 
seus movimentos os corsários franceses187. 

4.5.2 . John Marsden Pintard, agente no arquipélago da Madeira e 
Thomas Hickling nos Açores 

A importância do arquipélago madeirense para o comércio americano, 
anteriormente estudada, sobretudo no que dizia respeito ao vinho da 
Madeira, explica a razão pela qual o secretário de Estado dos Negócios 
Estrangeiros e o Congresso, em Outubro de 1783, se mostram interessados 
em nomear um agente ou cônsul para a ilha da Madeira. 

Em 31 de Outubro de 1783, John Marsden Pintard, natural do estado 
de Nova Iorque e residente na Madeira, foi nomeado agente dos Estados 
Unidos para esta ilha e para a de Porto Santo. O Congresso tomou esta 
decisão, porque, segundo as normas portuguesas em vigor, nenhum navio 
podia obter o despacho da alfândega sem ser através do cônsul ou agente da 
nação a que pertencia. Assim, devido às dificuldades encontradas pelo 
primeiro navio entrado na Madeira, depois da revogação do Edito de 4 de 

1 8 5 N.A.R.A. General records of the Department of State, Central files. Despatches from United 
States Consuls in Lisbon 1791-1906, vol. l(July 27, 1791 — December 18, 1802) (National 
Archives microfilm publication, T180 rolo 1). Ofício do cônsul em Lisboa, Edward Church, para 
o Secretário de Estado, Thomas Jefferson, datado de Lisboa, 22 de Outubro de 1793. 

1 8 6 RAMOS, Luís A. de Oliveira, ofa. cit., p. 81-82. 

1 8 7 Id, ibid., p. 81-82; LATINO COELHO, José Maria, ob. cit., p. 387 (n. 1). 
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Julho de 1776, o governador do arquipélago deu a John Marsden Pintard o 
encargo de actuar como agente dos Estados Unidos, permitindo, deste modo, 
a saída da embarcação. Além do mais, no preço do vinho, toado pelo 
Feitoria Inglesa, estava incluída uma taxa de 460 réis por pipa, a pagar ao 
cônsul do Reino Unido, por todo o comerciante, que exportasse vinho em 
barcos britânicos. Esta importância destinava-se a um fundo destinado a 
auxiliar súbditos ingleses em dificuldade, uma parte do qual era entregue 
anualmente ao governador. Contudo, os negociantes, que exportaivam vinho 
em navios americanos, cobravam o mesmo preço da Feitoria Inglesa, 
embolsando, deste modo, os referidos 460 réis. Foi, pois, com base nestes 
factos, porque ainda não t inha sido assinado um tratado entre Portugal e os 
Estados Unidos, que o Congresso decidiu nomear um agente para a Madeira, 

e não um cônsul1 8 8 . 
J á atrás se referiu que, em 1 de Março de 1787, o secretário de 

Estado dos Negócios Estrangeiros, John Jay, sugeria a nomeação de John 
Marsden Pintard para agente comercial em Lisboa. Este comerciante tinha, 
em 20 de Fevereiro de 1787, enviado uma carta ao referido Secretário, 
solicitando o posto de agente na capital portuguesa. John Jay considerava 
importante a existência de um representante americano na Madeira, embora 
achasse que não seria fácil proceder à sua substituição, dado não ser um 
posto remunerado. No entanto, caso Pintard fosse para Lisboa, os assuntos 
dos Estados Unidos na ilha poderiam ficar entregues aos seus sócios. E, até 
ordens do Congresso, o lugar de agente no arquipélago madeirense não devia 
ser considerado vago. O Secretário de Estado, porém, declarava preferir o 
envio para Lisboa de um ministro com poderes consulares, mas o estado das 
finanças americanas não o permitia. Por outro lado, como não havia ainda 
um tratado com Portugal, era suficiente a designação de um agente para a 

1 8 8 Journals of the Continental Congress 1774-1789, (editados por W.C. Ford, G.Hunt e J.C. 
Fitzpatrick), vol. XXV. 1783 (September 1 — December 31), Washington, Government Printing 
Office 1922 p. 778-780; N.A.R.A. General records of the Department of State, Central files, 
Diplomatic and Consular Instructions. Foreign Letters of the Continental Congress and the 
Department of State, 1785-1790, vol. 1 (January 14, 1785 — December 23, 1790), (National 
Archives microfilm publication, M61, rolo 1), p. 292-293. Carta do Secretário de Estado dos 
Negócios Estrangeiros, John Jay, para o capitão-geral da ilha da Madeira, D. Diogo Forjaz 
Coutinho, datada de Nova Iorque, datada de 7 de Dezembro de 1787. 
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capital portuguesa1 8 9 . Apesar das recomendações de John Jay em favor de 
John Marsden Pin tard, não encontrámos nenhuma referência à nomeação 
deste nova-iorquino, nem qualquer indicação de que alguma vez tenha 
exercido tais funções. Como vimos, Arnold Dohrman protestou jun to do 
Congresso, o que poderá ter contribuido para o facto de Pintard nunca haver 
ocupado o posto para que fora designado. 

John Marsden Pintard, no entanto, acabou por ser nomeado cônsul, 
no arquipélago madeirense pelo Presidente George Washington1 9 0 . Pouco 
depois de ter chegado a Lisboa, David Humphreys diligenciou o 
reconhecimento de Pintard como cônsul dos Estados Unidos no Funchal, 
tendo este, em 17 de Setembro de 1791, sido confirmado nesse posto pelas 
autoridades portuguesas l 9 1 . 

O arquipélago açoriano, tal como demonstrámos anteriormente 
também se revestia de uma certa importância para os norte-americanos. 
Deste modo, se percebe que o Congresso tivesse interesse em ter aí um 
representante seu. Na sessão de 24 de Março de 1785, foi lida uma carta de 
Joseph Greene, na qual se expunha a pretensão de Thomas Hickling de ser 
designado cônsul para os Açores1 9 2 . Este pertencia a u m a proeminente 
família da Nova Inglaterra, tendo deixado Boston em 1769 para se 
estabelecer em Ponta Delgada como comerciante. Mary Theresa Silvia 
Vermette afirma que Thomas Hickling foi nomeado vice-cônsul para S. 

1 8 9 Journals of the Continental Congress 1774-1789, (editados por W.C. Ford, G.Hunt e J.C. 
Fitzpatrick), vol. XXII. 1787 (January 17 — July 20), Washington, Government Printing Office, 
1936, p. 78, 88-90. 

1 9 0 N.A.R.A. General records of the Department of State, Central files, Diplomatic and Consular 
Instructions. Foreign Letters of the Continental Congress and the Department of State, 1785-
1790, vol. 1 (January 14, 1785 — December 23 , 1790), (National Archives microfilm 
publication, M61, rolo 1), p. 354. Despacho do Secretário de Estado, Thomas Jefferson, para o 
cônsul John Marsden Pintard, datada de Nova Iorque, 15 de Junho de 1790. 

1 9 1 RIBEIRO, Jorge Martins —Alguns aspectos do comércio da Madeira com a América do Norte na 
segunda metade do século XVIII, in «Actas. III Colóquio Internacional de História da Madeira», 
Funchal, Secretaria Regional do Turismo e Cultura /Centro de Estudos de História do Atlântico, 
1993, p. 400; A.N.T.T., Ministério dos Negócios Estrangeiros, Arquivo Central, correspondência 
das legações estrangeiras em Lisboa, caixa 410 (1790-1805). Notas do ministro residente, 
coronel David Humphreys, para o Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, 
Luís Pinto de Sousa Coutinho, datadas de Lisboa (Buenos Aires), 30 de Junho, 1, 9 e 17 de 
Setembro de 1791. 

1 9 2 Journals of the Continental Congress 1774-1789, (editados por W.C. Ford, G.Hunt e J.C. 
Fitzpatrick), vol. XXVIII. 1785 (January 11 — June 30), Washington, Government Printing 
Office, 1933, p. 198(n). 
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Miguel em 1776193. De qualquer modo, ocupou o lugar de vice-consul nas 
ilhas de S. Miguel e de San ta Maria praticamente até à da ta da morte, 
ocorrida em 1834, com a idade de 91 anos, sendo substituído no posto por 
Thomas Hickling Junior, seu filho194. 

Como se acabou de ver, desde cedo, os Estados Unidos mostraram 
interesse em ter representantes seus em território português, mesmo antes 
do reconhecimento formal da independência pelo governo de Lisboa. De 
facto, a jovem república pretendia reatar e desenvolver as relações 
comerciais com Portugal. Além disto, devido à amizade luso-britânica e 
apesar da neut ra l idade por tuguesa , chegavam mui tos americanos 
prisioneiros à capital portuguesa, a bordo de navios ingleses, em más 
condições e necessitando de ser repatriados. Desta tarefa se encarregaram 
Jean Baptiste Pecquet e Arnold Hendrik Dohrman. Este último, ainda antes 
de ser nomeado agente em Lisboa, pelo Congresso, j á ajudava a causa 
americana. 

4.6. Agentes da Companhia da Agricultura das Vinhas do Alto Douro nos 
Estados Unidos. 

Não encontrámos sinais da existência de agentes portugueses em 
território americano anteriormente a 1783. Só em 1790 foi nomeado o 
primeiro cônsul geral para os Estados Unidos. Essa escolha recaiu sobre 
Inácio Palyart, descrito na Gazeta de Lisboa como sendo residente em 
Filadélfia195. Pertencia a uma importante família de negociantes franceses, 
naturalizados portugueses, por parte do pai, e à família Browne do Porto, 
pelo lado da mãe. O seu tio, François Palyart, possuia uma enorme fortuna, 

193 VERMETTE, Mary Theresa Silvia — Early America's relationship with the Azores: a consular 
view. «Boletim do Instituto Histórico da ilha Terceira», Angra do Heroísmo, 45 (1), 1988, p. 
1305; ROGERS, Francis Millet — St. Michael's Hlckllngs, Fayal Dabneys and their British 
connections. «Arquipélago», Ponta Delgada, número especial, 1988, p. 125. 

1 9 4 N.A.R.A. Despatches from United States Consuls In Fayal,1795-1897 vol. 2 (July 26, 1833 — 
December 4 1841) (National Archives microfilm publication, T203 rolo 2). Ofícios do cônsul no 
Faial, Charles William Dabney, para o Secretário de Estado, Louis McLane, datados de Lisboa, 
8 de Maio e 14 de Setembro de 1834. 

195 »por D e c r e to de 12 de Junho de 1790 foi S. M. servida nomear para Consul Geral da Nação 
Portugueza nos Estados Unidos da America Septentrional a Ignacio Paliart, residente em 
Filadélfia". Gazeta de Lisboa, n e . 29, 20 de Julho de 1790. 
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sendo um dos maiores comerciantes de Lisboa196. Inácio Palyart era, desde 
1786, agente da Companhia da Agricultura dos Vinhos do Alto Douro, para 
todo o território americano. Através de um relatório acerca do comércio 
luso-americano, datado de 1788, a que já fizemos referência, vê-se que é um 
bom conhecedor das condições em que se realizavam as trocas entre os dois 
países, o que não é de admirar, dada a actividade que desenvolvia. Mostra-se 
favorável ao envio de representantes diplomáticos para os Estados Unidos, a 
fim de cuidar dos interesses portugueses, a exemplo do que t inha feito a 
Espanha e outros países europeus. Além do mais, achava necessário exercer 
vigilância para se evitar a introdução, no Brasil, de mercadorias sob a forma 
de contrabando. Inácio Palyart oferecia-se para ocupar o lugar de cônsul 
geral nos Estados Unidos caso o governo português decidisse nomear 
alguém197. 

Por outro lado, em Agosto de 1789, um certo José Rodrigues Silva, 
que parece ser um comerciante ou membro da Companhia da Agricultura 
das Vinhas do Alto Douro, enviado à América a bordo de um navio carregado 
com "vinhos finos de Feitoria"198 , avisava o secretário de Estado dos 
Negócios Estrangeiros, Martinho de Melo de Castro, do facto do governo 
americano estar a preparar nova legislação sobre a forma de cobrar os 
direitos alfandegários. E, como algumas das leis em estudo não eram muito 
favoráveis à navegação portuguesa, enviava ao Secretário de Estado as leis 
já aprovadas pelo Presidente. Ao mesmo tempo, José Rodrigues Silva 
lembrava que as embarcações americanas pagavam nos portos portugueses o 

1 9 6 François Palyart estava ligado por laços familiares de afinidade ao célebre comerciante Jacome 
Ratton. LABOURDETTE, Jean-François, ob. cit., p. 447; 503-504; 531-532; 536-537; 576-577; 
689-690. 

1 9 7 Existem dois exemplares deste relatório guardados na correspondência dos consulados 
portugueses. Não são, porém, exactamente iguais nem têm nenhuma indicação que nos permita 
saber a quem foi dirigido. A.N.T.T., Ministério dos Negócios Estrangeiros. Arquivo Central, 
correspondência dos Consulados Portugueses nos Estados Unidos da América, caixa 273 
(1788-1832). "Observações sobre o commercio dos Estados Unidos d'America com Portugal, por 
Ignacio Palyart", datado de Lisboa, 2 de Fevereiro de 1788. Vide Anexo II, doe. nQ. 4 

1 9 8 A.D.B. Arquivo do conde da Barca, pasta 17. Documento acerca do comércio entre Portugal e os 
Estados Unidos. Sem data, sem lugar de redacção, sem autor e sem destinatário. Trata-se, 
porém, de um documento de finais do século XVIII, posterior a 1783. José Rodrigues Silva 
aportou em primeiro lugar a Nova Iorque, tendo vendido aí e nas cidades vizinhas todo o vinho 
que levava, por um bom preço. Vide Anexo II, doe. nQ. 1 
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mesmo que as nacionais1 9 9 . É interessante notar que também da parte de 
Portugal os agentes comerciais precedem os diplomatas. Tal como os 
americanos, os portugueses estavam interessados num incremento e na 
normalização das trocas comerciais. Depois de 1775 a Companhia da 
Agricultura das Vinhas do Alto Douro, que tinha o monopólio, bem tentou 
encontrar novos mercados, para o que enviou emissários a potenciais países 
compradores, nomeadamente à Rússia. A ida de Inácio Palyart e de José 
Rodrigues da Silva para os Estados Unidos insere-se, pois, nesta procura de 
alternativas ao mercado britânico, para o escoamento da produção vinícola 
da região demarcada do Douro. E Inácio Palyart, agente da Companhia em 
Filadélfia, foi nomeado cônsul, tal como sucedeu em S. Petersburgo, onde 
Celestino Velho, deputado da Jun ta da Companhia dos Vinhos na capital da 
Rússia acabou por acumula r as funções de adminis t rador da Casa 
Portuguesa de Comércio com a de Cônsul-Geral2 0 0 . A Companhia, no 
entanto, não possuia em Filadélfia "huma caza de agencia"201 , conforme 
tivemos oportunidade de referir no capítulo 2. Em 1794, o então ministro 
residente Cipriano Ribeiro Freire recomendava a criação de um tal 
estabelecimento como forma de incrementar a venda de vinho do Porto em 
território americano2 0 2 . 

A existência de fortes laços comerciais foi determinante para a 
aproximação entre Portugal e os Estados Unidos. A revolução americana, 

199 «o novo governo destas Provindas Unidas, tem principiado a fazer novas leys para arecadasão 
dos direitos entre, elas á algumas regulasoens pouco favoráveis a nosa navegasáo, e como sei 
que, os navios dos habitantes destas Provincias, naó pagáo nos portos da minha pátria, mais 
direitos que os próprios nasionaes, tomo a Uberdade, de remeter a V. Ex9, as leys que té oje tem 
sido aprovadas pelo Presidente se for atrevimento, peso a V. Exa. o desculpe." A.N.T.T., 
Ministério dos Negócios Estrangeiros, Arquivo Central, correspondência das Legações 
Portuguesas. Washington, caixa 550 (1777-1796). Carta de José Rodrigues Silva para o 
Secretário de Esteido dos Negócios Estrangeiros, Martinho de Melo e Castro, datada de Nova 
Iorque, 18 de Agosto de 1789. 

2 0 0 MARTINS, Conceição Andrade, ob. cit., p. 87; SÁ, Victor de; PEREIRA, Gaspar Martins — Do 
Porto ao Báltico, 1780. Achegas para a História das relações entre Portugal e a Rússia. 
«Revista da Faculdade de Letras - História», Porto, 7, 2 a . série, 1990, p. 227-228. 

2 0 1 A.N.T.T., Ministério dos Negócios Estrangeiros, Arquivo Central, correspondência das Legações 
Portuguesas. Washington, caixa 550 (1777-1796). Ofício do ministro residente, Cipriano 
Ribeiro Freire, para o Ministro da Guerra e dos Estrangeiros, Luís Pinto de Sousa Coutinho, 
datado de Filadélfia, 30 de Dezembro de 1794. 

2 0 2 Id., Ibid. 
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contudo, impediu a Inglaterra de auxiliar Portugal no contencioso que o 
opunha à Espanha, a propósito da colónia do Sacramento e a hostil atitude 
portuguesa para com a rebelião levou a França a incitar os Estados Unidos 
a juntarem-se à Espanha numa guerra contra Portugal, o que teve o apoio 
de vários membros do Congresso. No entanto, o bom senso prevaleceu e os 
representantes estadunidenses, em Paris, vão antes tentar modificar a 
posição portuguesa que, todavia, se vai manter inalterável até 1783. 

Depois de Lisboa ter reconhecido a independência dos Estados 
Unidos, os americanos, e de acordo com a orientação geral da sua política 
externa, vão tentar negociar um tratado de comércio com Portugal. As 
autoridades portuguesas, porém, não ratificaram este convénio, mostrando-
se antes mais interessados em estabelecer relações a nível diplomático. Ao 
mesmo tempo, a esquadra portuguesa, que pa t ru lhava o estreito de 
Gibraltar protegia a navegação americana contra as depredações dos piratas 
berberescos, tendo o Congresso enviado uma carta de agradecimento à 
rainha D. Maria I. 

No período imediatamente a seguir à Declaração de Independência, os 
a ssun tos es tadunidenses estiveram a cargo de franceses ligados à 
representação oficial do seu país em Portugal. Contudo, a inda antes do 
governo português ter revogado o decreto de 4 de Julho de 1776, o Congresso 
nomeou agentes para Lisboa e para os Açores, tendo, em 1783, sido 
designado um agente para a Madeira. Lisboa, por seu lado, na procura de 
mercados alternativos para os seus produtos, e tal como fez com S. 
Petersburgo enviou para Filadélfia, em 1786, um agente da Companhia da 
Agricultura das Vinhas do Alto Douro. Tudo isto mostra a importância que 
ambos os governos davam ao incremento do comércio e a vontade, 
sobretudo, por parte dos americanos em estabelecer relações económicas e 
políticas com Portugal. 
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5. Os representantes diplomáticos portugueses junto do governo dos 

Estados Unidos. 

Neste capítulo vamos abordar as relações luso-americanas, do ponto 
de vista dos representantes portugueses acreditados junto do governo dos 
Estados Unidos. Tentaremos determinar quem foram, como actuaram e 
quais os assuntos com que se preocuparam. Aliás, o modo como exerceram 
as suas funções e as suas principais preocupações t ransparecerão , 
certamente, nos ofícios enviados para os diversos Secretários de Estado dos 
Negócios Estrangeiros e da Guerra. O estudo, des ta correspondência, 
estamos certos, permitir-nos-á ter uma ideia da atitude da corte portuguesa 
face à jovem república americana. 

5 .1 . Dificuldades no estabelecimento de laços diplomáticos. 

Conforme acabámos de ver, no capítulo anterior, foi desde cedo, 
1785, que no decurso das conversações luso-americanas para a negociação 
de um tratado, se pôs o problema da representação diplomática, por 
insistência das autoridades portuguesas. Apesar das reservas postas pela 
parte americana, o secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, John 
Jay, como tivemos já oportunidade de referir, em 13 de Outubro de 1785, 
recomendava ao Congresso o envio de um ministro residente para Portugal, 
com poderes de cônsul geral para o território metropolitano e para a 
Madeira1. Por seu lado, também mencionámos o facto de, em Dezembro de 
1785, Thomas Jefferson ser de opinião que o Congresso devia ter um 
ministro em Lisboa2. 

Nos inícios de 1786, Luís Pinto de Sousa Coutinho, por seu turno, 
tinha feito saber a John Adams que o governo de D. Maria I estava desejoso 
de enviar um ministro para a América. Porém, segundo as regras da etiqueta, 

1 Journals of the Continental Congress 1774-1789, (editados por W.C. Ford, G.Hunt e J .C. 
Fitzpatrick), vol. XXIX 1785 (July 1 - December 30), Washington, Government Printing Office, 
1933, p. 831. 

2 Carta de Thomas Jefferson para John Adams, datada de Paris, 27 de Dezembro de 1785, 
transcrita por CAPPON, Lester J. (ed.), ob. cit., p. 112. 
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isto só era possível, se o Congresso concordasse em nomear um 
representante para Portugal. Caso esta Assembleia não o quisesse fazer, as 
autoridades portuguesas estavam dispostas a enviar um ministro residente 
ou um encarregado de negócios para Nova Iorque, então capital dos Estados 
Unidos, desde que fosse designado um representante de igual categoria pela 
parte americana3 . E, em 15 de Fevereiro do ano seguinte, o congressista 
Charles Pinckney apresentou uma moção ao Congresso na qual solicitava a 
nomeação de um ministro residente para Lisboa. Requeria também que 
fossem dadas ordens ao secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, para 
transmitir instruções nesse sentido. Esta moção, porém, não foi votada 
então, tendo sido adiada para o dia 28 4 . Não conseguimos, contudo, apurar 
se chegou a ser submetida a votação e qual foi o resultado. 

Na conversa tida entre o Secretário de Estado, Martinho de Melo e 
Castro, e o coronel William Stephens Smith, quando este veio a Lisboa 
entregar a mensagem de agradecimento do Congresso à rainha D. Maria I, 
pela ajuda prestada contra os piratas argelinos, foi mais uma vez abordado o 
problema da nomeação de um representante para Portugal. Nesta al tura 
Melo e Castro informou Smith que o seu governo deixava ao critério do 
Congresso dos Estados Unidos decidir qual a categoria do diplomata a 
enviar. Poderia ser embaixador, ministro plenipotenciário ou ministro 
residente, mas nunca um simples encarregado de negócios5. Isto mesmo 
William Stephens Smith fez saber ao Congresso, em carta datada de 12 de 
Março de 1788, na qual dava conta da sua missão à capital portuguesa. Ante 
esta comunicação, mais uma vez, John Jay recomendava a designação de 
um ministro plenipotenciário para Lisboa, desde que houvesse um 
provimento adequado para fazer face às despesas daí decorrentes. Além 

3 Carta de John Adams para Thomas Jefferson, datada de Londres (Grosvenor Square), 19 de 
Janeiro de 1786, transcrita por CAPPON, Lester J. (ed.), ob. cit., p. 115. 

4 Journals of the Continental Congress 1774-1789, (editados por W.C. Ford, G.Hunt e J . C 
Fitzpatrick), vol. XXX 1786 (January 2 — July 31), Washington, Government Printing Office, 
1934, p. 79. Charles Pinckney nasceu em 1757 e faleceu em 1824. Foi delegado ao Segundo 
Congresso continental e lutou na guerra da independência. Depois da independência dos 
Estados Unidos foi congressita, governador da Carolina do Sul, Senador e embaixador em 
Espanha. FARAGHER, John Mack (ed.), ob. cit., p .331. 

5 MAGALHÃES, José Calvet de — História das relações diplomáticas entre Portugal e os Estados 
Unidos da América (1776-1911), p. 42-44. 
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disto, o Secretário de Estado era favorável à assinatura de um tratado de 

comércio de duração limitada6. 
Se, nos inícios de 1786, as autoridades portuguesas ainda aceitavam 

a possibilidade dos diplomatas serem de categoria inferior, no Verão de 1787 
tal hipótese já não era considerada, embora o governo de D. Maria I 
continuasse a privilegiar a questão da troca de representantes diplomáticos. 
Enquanto a parte portuguesa pretendia um ministro de categoria superior, 
os americanos, pretextando razões de ordem financeira, insistiam em enviar 
para Lisboa um simples encarregado de negócios. 

Calvet de Magalhães não acha excessiva a exigência portuguesa, de 
que a troca de diplomatas se fizesse a nível de ministros residentes. Das 
quatro classes existentes de chefes de missão diplomática, esta ocupava o 
terceiro lugar. A primeira correspondia ao de embaixador, a segunda ao de 
ministro plenipotenciário e a quarta ao de encarregado de negócios. 

Portugal, a fim de justificar a sua pretensão, dizia que um diplomata 
com esta categoria não conseguiria actuar com eficácia, dada a etiqueta da 
corte portuguesa. O Congresso americano mostrava-se irredutível e enviou a 
Lisboa David Humphreys, com o objectivo de convencer as autoridades 
portuguesas a aceitarem um encarregado de negócios. O então Secretário de 
Estado, Thomas Jefferson, justificava esta atitude com o desejo de não se 
desbaratar fundos públicos e nem querer interferir nos assuntos europeus. 
Apontava o exemplo da Espanha, onde o representante dos Estados Unidos 
tinha a categoria de encarregado de negócios, aí gozando dos privilégios e 
favores devidos ao representante de um país amigo. Na opinião de Calvet de 
Magalhães, os argumentos de ambos os países eram débeis. Enquanto a 
insistência de Lisboa se prendia, antes de mais, com u m a questão de 
prestígio, a irredutibilidade americana tinha a ver com o facto do Congresso 
querer resistir a um aumento do poder federal7. 

Para melhor percebermos a atitude do governo americano, convém 
fazer uma breve referência ao modo como estavam organizados os serviços, 

6 Journals of the Continental Congress 1774-1789, (editados por W.C. Ford, G.Hunt e J.C. 
Fitzpatrick), vol. XXXIV. 1788-1789 (January 21 , 1788, to March 2, 1789), Washington, 
Government Printing Office, 1937, p. 91-92; 361-362. 

7 MAGALHÃES, José Calvet de, ob. cit., p. 44; 48-50. 
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que se dedicavam às relações com o estrangeiro, e à maneira como eram 
nomeados os diplomatas. 

Durante a Revolução, o Congresso era o responsável pela conduta 
das relações com os diversos países, tendo para isso constituído uma 
comissão. A primeira, cr iada em 1775, denominava-se Comissão de 
Correspondência Secreta e era presidida por Benjamin Franklin. Dois anos 
depois, mudou de nome, tendo passado a ser designada por Comissão dos 
Negócios Estrangeiros. Todavia, nenhuma das duas chegou a controlar 
totalmente a política ex terna . Em 1781 , o Congresso criou u m 
Departamento de Negócios Estrangeiros, para adminis t rar as relações 
internacionais8. E, quando em 1785, tanto o governo português como certos 
responsáveis americanos falavam da necessidade da existência de uma 
representação diplomática, entre os dois países, os Estados Unidos apenas 
tinham dois ministros no estrangeiro e uma comissão para negociar tratados 
de comércio com os países europeus9 . 

Com a entrada em vigor da Constituição, em 1789, as relações 
externas passaram a ser controladas pelo governo federal. O Congresso, 
contudo, con t inuou a te r poderes impor t an te s nesse campo. A 
responsabilidade principal cabia ao presidente, embora os seus poderes 
fossem muito limitados, faziam parte das suas atribuições o receber e 
nomear embaixadores, estando esta última sujeita à aprovação do Senado. 
Abaixo do Presidente, quem tinha, e ainda hoje detém, responsabilidades 
pela condução das relações externas é o Departamento de Estado, que era, 
tal como nos nossos dias, chefiado pelo Secretário de Estado, o posto mais 
importante do gabinete presidencial10. A Constituição não incluiu, no seu 
articulado, poderes relativos a negociações com out ros países, ao 
reconhecimento de governos estrangeiros, à nomeação de diplomatas, ou à 
celebração de tratados, tendo, no entanto, a Convenção Constitucional de 
1787 concordado que a escolha dos representantes diplomáticos fosse feita 
pelo Presidente, com a aprovação do Senado. A Constituição, contudo, 

8 COLE, Wayne S., ob. cit., p. 35-37; PERKINS, Bradford, ob. cii.,p. 55. 

9 PERKINS, Bradford, ob. cit., p. 59 (nota 6). 

1 0 COLE, Wayne S., ob. cit., p. 36; 38. 
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acabou por dar poderes ao Presidente, para que, com o conselho e 
consentimento do Senado, pudesse celebrar tratados1 1 . No entanto, a longo 
prazo, no tocante às relações com o estrangeiro, veriflcou-se, relativamente 
ao Congresso, um aumento dos poderes presidenciais12. 

A explicação para as dificuldades na troca de ministros entre 
Portugal e os Estados Unidos talvez resida no facto de muitos americanos 
não confiarem nos diplomatas e de alguns dos congressistas não quererem 
ter represen tan tes pe rmanen tes no estrangeiro. O próprio George 
Washington não era favorável ao envio de muitos diplomatas, tendo, 
durante um certo tempo, preferido nomear encarregados de negócios13. Por 
outro lado, estadistas como James Madison e Alexander Hamilton achavam 
que o seu país não devia ter mais que cinco ou seis missões no estrangeiro. 
As outras potências apenas enviariam representantes para a América, 
quando houvesse algo para negociar. Aliás, para muitos delegados à 
Convenção Constitucional de 1787, as negociações de carácter diplomático 
seriam raras, e, embora, as relações internacionais fossem essencialmente de 
natureza comercial, existiriam poucos tratados. 

Em 1791, a jovem república norte-americana t inha somente quatro 
ministros e um encarregado de negócios na Europa. A isto somavam-se dois 
representantes pessoais que George Washington havia enviado para o 
continente europeu, sem para isso ter pedido a aprovação do Senado1 4 . No 
entanto, em 1796, os Estados Unidos alteraram o sistema vigente até aí, o 
qual consistia na nomeação apenas de ministros residentes. A partir desta 
altura, com a designação de dois ministros plenipotenciários, um para a 
Londres e outro para Madrid, além do que já residia em Paris, passaram a ter 
três diplomatas com esta categoria em países estrangeiros15. 

1 1 PERKINS, Bradford, ob. cit., p . 6 5 - 6 7 . 

1 2 COLE, Wayne S., ob. cit., p . 37 . 

1 3 Idem, Ibidem, p . 38 . 

1 4 PERKINS, Bradford, ob. cit., p .59 ; 76 . 

15 «o Presidente dos Es t ados Un<i>dos communicou ao Senado no d ia 18, as nomeaçoens que 
tinh<a> fei<to> de Mr. Rufus King pa ra ministro plenipotenciário dos Es tados Unidos em Londres , 
e de Mr. David Humphreys <actualmente em Lisboa> pa ra ministro plenipotenciairio dos mesmos 
Estados Unidos n a corte de Madrid. (...) e deste modo fica alterado o sys tema, que es ta República 
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Nos inícios de 1798 o Congresso ocupou-se das suas representações 
diplomáticas no estrangeiro. A Câmara dos Representantes temia um 
aumento do poder executivo, sobretudo se os ministros pudessem ser 
nomeados sem restrições entre os apoiantes do governo e da sua política. 
Além do mais, de novo foi apontada a inutilidade da existência de missões 
diplomáticas, que apenas serviam para "involver os Estados-Unidos nas 
disputas e politicas da Europa"16 . Assim, tanto a lguns elementos da 
oposição como Charles Pinckney, partidário do governo e antigo ministro em 
Londres, eram de opinião que, quando o velho continente estivesse em paz, 
os Estados Unidos não deveriam ter ministros residentes nas capitais 
europeias. Envia-los-iam, apenas , se houvesse necess idade de uma 
negociação especial. Por outro lado, as únicas missões consideradas 
importantes eram as de Paris e de Londres. A representação em Berlim era 
considerada inútil e as outras todas de pouca relevância. Por esta altura, a 
Câmara dos Representantes discutia se devia ou não limitar o poder, que a 
Constituição conferia ao Presidente, de designar, de acordo com o Senado, 
os representantes diplomáticos no estrangeiro17. 

ao prin<oipio an<n>unciou, e pôz em prática, de nomear para as su<as> missoens ministros com 
o caracter de residentes, tendo <...> em França, Inglaterra e Hespanha, ministros 
plenipotenciários." A.N.T.T., Ministério dos Negócios Estrangeiros , Arquivo Central, 
correspondência recebida, correspondência das Legações Portuguesas. Washington, caixa 550 
(1777-1796). Ofício n s . 83 do ministro residente, Cipriano Ribeiro Freire, para o Secretário de 
Estados dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa Coutinho, datado de 
Londres, 26 de Maio de 1796. 

Id., correspondência recebida, correspondência das Legações Portuguesas. Washington, caixa 
551 (1797-1812). Ofício n e . 131 do ministro residente, Cipriano Ribeiro Freire, para o 
Secretário de Estados dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa Coutinho, 
datado de Filadélfia, 19 de Fevereiro de 1798. 

Id., ibid. A Constituição dos Estados Unidos determina os poderes que o Presidente terá no 
respeitante à nomeação de representantes diplomáticos, à assinatura de tratados e à recepção de 
representantes estrangeiros. Assim, no artigo II, secção 2 a Constituição prescreve; "He shall 
have Power, by and with the Advice and Consent of the Senate, to make Treaties, provided two 
thirds of the Senators present concur; and he shall nominate, and by and with the Advice and 
Consent of the Senate, shall appoint Ambassadors, other public Ministers and Consuls, Judges 
of the supreme Court, and all other Officers of the United States, whose Appointments are not 
herein otherwise provided for, and which shall be established by Law: but the Congress may by 
Law vest the Appointment of such inferior Officers, as they think proper, in the President alone, 
in the Courts of Law, or in the Heads of Departments." E, no mesmo artigo, mas na secção III 
estabelece: "He shall from time to time give to the Congress Information of the State of the Union, 
and recommend to their Consideration such Measures as he shall judge necessary and 
expedient; he may, on extraordinary Occasions, convene both Houses, or either of them, with 
Respect to the Time of Adjournment, he may adjourn them to such Time as he shall think proper; 
he shall receive Ambassadors and other public Ministers; he shall take Care that the Laws be 
faithfuly executed, and shall Commission all the officers of the United States". PREISS, Byron; 
OSTERLUND, David (eds.), ob. cit., p. 35-36. 
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Até finais do século XIX, os Estados Unidos não nomearam 
embaixadores, mas apenas ministros e encarregados de negócios, pois os 
embaixadores eram tradicionalmente os representantes pessoais dos 
monarcas. Deste modo, os diplomatas americanos t inham um estatuto 
inferior aos dos outros países e, nos séculos XVIII e XIX, devido à não 
existência de carreira diplomática, e eram geralmente de nomeação 

política18. 
As pretensões por tuguesas , no que dizia respeito à troca de 

diplomatas, esbarravam assim com os pontos de vista americanos acerca da 
designação de representantes para o estrangeiro. 

5.2. Cipriano Ribeiro Freire. 

O secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, Luís 
Pinto de Sousa Coutinho, informou David Humphreys, quando este chegou 
a Lisboa, em Novembro de 1790, conforme vimos, no capítulo 4, que 
Cipriano Ribeiro Freire t inha sido nomeado ministro residente nos Estados 
Unidos. O chefe da diplomacia portuguesa justificava a categoria do 
representante com o facto de não se ter encontrado ninguém, devidamente 
habilitado, que quisesse ir para a América como encarregado de negócios. 
Por sua vez, no ano seguinte o coronel Humphreys foi nomeado ministro 
residente em Lisboa, mas sobre isto, falaremos mais para diante1 9 . 

Cipriano Ribeiro Freire, que se tornou assim o primeiro representante 
português junto do governo estadunidense, havia estudado na recém-criada 
Aula do Comércio e t inha ocupado o lugar de presidente da Real Jun ta do 
Comércio. Em 1790, com 41 anos, era já um diplomata experimentado, pois 
ocupara o lugar de secretário da Legação portuguesa em Londres, entre 1774 
e 1783, ano em que, devido à ausência de Luís Pinto de Sousa Coutinho, foi 
nomeado encarregado de negócios e com o regresso deste a Inglaterra, em 
1785, "official da Secretaria de Estado dos Negócios Estrangeiros e da 
Guerra". No entanto, quando, em 1788, Sousa Coutinho foi escolhido 
secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, Freire voltou a 

1 8 COLE, Wayne S., cb. cií.,p . 38-39. 

1 9 MAGALHÃES, José Calvet, ob. cit., p. 51-52; EÇA, Raul de, ob. cit., p. 53-56. 
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ocupar o posto de encarregado de negócios na capital britânica, cargo que 
desempenhou até 1792. Apesar da sua designação, como ministro residente 
nos Estados Unidos, datar de meados de 1790, só em 1794 partiu para a 
América do Norte20. 

Além de diplomata, Freire era um homem de cultura, pertencendo a 
diversas associações científicas, entre as quais se contam a Academia das 
Ciências de Lisboa, a Royal Society, a Royal Society of Antiquaries e a American 
Philosophical Society. Em 1796, foi o primeiro português a tornar-se membro 
desta prestigiosa Sociedade, sediada em Filadélfia, e um dos poucos que até 
hoje tiveram essa honra. Em Junho de 1797, fez uma doação de 15 títulos à 
referida Associação, naquela que parece ter sido uma das maiores dádivas de 
obras recebidas na al tura 2 1 . Durante a sua es tada em Londres travou 
conhecimento com Thomas Jefferson e John Adams2 2 que aliás, ocupava a 
vice-presidência quando Cipriano Ribeiro Freire chegou aos Estados Unidos, 
tendo ocupado a cadeira presidencial, em 1797, ano em que Jefferson, 
Secretário de Estado entre 1789 e 1793, se tornou, por s u a vez, vice-
presidente23. 

A vasta cultura de Freire e o seu treino diplomático reflectem-se nos 
cuidadosos e detalhados ofícios que enviou para Lisboa, onde mostra 
também ser uma personalidade atenta a tudo quanto se passava na América, 
demonstrando preocupação em enviar informações correctas e utéis aos seus 
superiores. Por outro lado, os seus conhecimentos em matéria comercial 
estão bem patente nas apreciações que faz, e no interesse demonstrado no 
comércio luso-americano, conforme tivemos oportunidade de referenciar nos 
capítulos 2 e 3. 

MAGALHÃES, José Calvet, ob. cit., p. 55; 347-348; SÁ, Manoel José Maria da Costa e — Elogio 
Histórico do IllmQ. e Exms. Senhor Cyprlano Ribeiro Freire, in «Historia e Memorias da Academia 
Real das Sciencias de Lisboa, 2 a . série, tomo I, parte I, Lisboa, Tipografia da Academia Real das 
Ciências de Lisboa, 1843, p. II; VI; SILVA, Innocencio Francisco — Dlcclonarlo Blbllographlco 
Portuguez, tomo II, Lisboa, Imprensa Nacional, 1859, p. 116 (edição fac-similada , 1987). 

AMERICAN PHILOSOPHICAL SOCIETY — Year Book, 1975, p. 98-110 (reimpressão); SMITH, 
Murphy D. —Oak from an acorn. A History of the American Philosophical Society Library 1770-
1803, Wilmington, Scholarly Resources Inc., 1976, p. 106 e 159-245; SÁ, Manoel José Maria da 
Costa e, ob. cit., p. X; SILVA, Innocencio Francisco, ob. cit., p. 116. 

MAGALHÃES, José Calvet de, ob. cit., p. 55. 

ARTAUD, Denise; KASPI, André — Histoire des Etats-Unis, 5 a . ed., Paris, Armand Colin, 1980, p. 
378, 380. (col. U). 
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Jacob Dohrman, pouco tempo depois de ter tido conhecimento da 
nomeação de Cipriano Ribeiro Freire, numa entrevista particular com Luís 
Pinto de Sousa Coutinho, foi informado que o diplomata não partiria para 
os Estados Unidos, enquanto o Congresso não enviasse uma pessoa, com 
um posto equivalente, para residir junto da corte portuguesa. Não seria 
aceitável que o diplomata a designar tivesse u m a categoria inferior24. 
Contudo, apesar de David Humphreys ser, desde 1791, ministro residente em 
Lisboa, Cipriano Ribeiro Freire manteve-se em Inglaterra até Maio de 1794, 
altura em que um despacho de Luís Pinto de Sousa Coutinho o intimou a 
partir imediatamente, a fim de ocupar o seu posto. A viagem, porém, não 
estava isenta de dificuldades, devido ao mau estado das relações anglo-
americanas. Capturas, em águas das Antilhas, de mais de 300 barcos 
estadunidenses, empregues no tráfico com as ilhas francesas, e o discurso 
hostil, para com os norte-americanos, por parte do governador-geral do 
Canadá, a uma delegação de tribos índias do Território Oeste dos Estados 
Unidos, que estes se preparavam para pacificar, enfureceu a opinião pública. 
Dado o governo britânico não pemitir ligações marítimas directas entre os 
dois países e os navios ingleses só serem autorizados a navegar para Halifax, 
a viagem teve de ser feita a bordo de um navio americano. Freire conseguiu 
que uma embarcação estadunidense, que se achava em Roterdão, fizesse 
escala em Londres a fim de o t ransportar para Nova Iorque2 5 , tendo o 
levantamento do embargo por parte do governo dos Estados Unidos e a 
chegada de J o h n Jay a Inglaterra, que veio desanuviar a si tuação, 
permitindo a partida do diplomata português26 . 

Chegado a Nova Iorque, a 13 de Setembro, depois de uma viagem que 
durou 63 dias, Cipriano Ribeiro Freire não perdeu tempo a cumprir os seus 

2 4 I.H.S., Arnold Henry Dohrman Collection, carta de Jacob Dohrman para Arnold Dohrman, datada 
de Lisboa, 14 de Agosto de 1790. 

2 5 BEMIS, Samuel Flajfg — A short history oj American foreign policy and diplomacy. New York, 
Henry Holt and Company, Inc., 1959, p. 47-48. A.N.T.T., Ministério dos Negócios Estrangeiros, 
Arquivo Central, correspondência recebida, correspondência das Legações Portuguesas. 
Washington, caixa 550 (1777-1796). Ofício do ministro residente, Cipriano Ribeiro Freire, para 
o Secretário de Estados dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa Coutinho, 
datado de Londres, 3 de Junho de 1794. 

2 6 Id., ibid. Ofício do ministro residente, Cipriano Ribeiro Freire, para o Secretário de Estados dos 
Negócios Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa Coutinho, datado de Londres, 8 de Julho 
de 1794. 
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deveres, pois no ofício ne . 2, de 21 de Setembro, além de dar conta das 
vicissitudes da sua viagem, enviava uma série de informações acerca dos 
Estados Unidos2 7 . Não pode, no entanto , seguir imediatamente para 
Filadélfia, devido à febre-amarela, doença que era comum nessa zona dos 
Estados Unidos. As notícias desta epidemia chegaram bastante exageradas a 
Nova Iorque, o que não é de admirar dada a gravidade da do ano anterior, a 
qual matara cerca de 4.044 pessoas, na então capital dos Estados Unidos28 . 
O terror era tal que o representante da Espanha e a família deixaram Nova 
Iorque e foram para o campo. De facto, apesar de menos grave, esta cidade 
também não esteve imune à doença em 1793 e 179429 , a ponto de em 3 de 
Outubro, em resposta a uma missiva enviada por Cipriano Ribeiro Freire, o 
Secretário de Estado, Edmund Randolph o avisar que a febre-amarela já não 
constituía perigo30. Assim, prosseguiu viagem para Filadélfia, onde chegou a 
11 de Outubro, sendo recebido pelo Secretário de Estado que o informou da 
ausência do presidente, ocupado a submeter os insurgentes na parte 
ocidental da Pensilvânia, e do cerimonial a observar para com o governo 
americano. Por esta razão, só foi apresentado a 30 de Outubro a George 
Washington, que o recebeu cordialmente. Os primeiros contactos com as 
autoridades e com os diplomatas estrangeiros correram pelo melhor31. 

2 7 No ofício n e . l , datado de 18 de Setembro 1794, Cipriano Ribeiro Freire limitava-se a informar 
Luís Pinto de Sousa Coutinho da sua chegada a Nova Iorque. Id., Ibid. Ofícios nQS 1 e 2 do 
ministro residente, Cipriano Ribeiro Freire, para o Secretário de Estados dos Negócios 
Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa Coutinho, datados de Nova Iorque, 18 e 21 de 
Setembro de 1794. 

2 8 Id., ibid. Ofício ne.4 do ministro residente, Cipriano Ribeiro Freire, para o Secretário de Estados 
dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa Coutinho, datado de Nova Iorque, 22 
de Outubro de 1794; MAGALHÃES, José Calvet de, ofa. cit., p. 56. 

2 9 AUGUSTIN, George — History of yellow fever. New Orleans, Searcy & Pfaff. Ltd., 1909, p. 771; 
987. 

3 0 A.N.T.T., Ministério dos Negócios Estrangeiros, Arquivo Central, correspondência recebida, 
correspondência das Legações Portuguesas. Washington, caixa 550 (1777-1796). Nota do 
ministro residente, Cipriano Ribeiro Freire, para o Secretário de Estado, Edmund Randolph, 
datada de Nova Iorque, 1 de Outubro de 1794 e nota do Secretário de Estado, Edmund 
Randolph, para o ministro residente, Cipriano Ribeiro Freire, datada de Filadélfia 3 de Outubro 
de 1794. Estes documentos estão anexos ao ofício nQ. 4 do ministro residente, Cipriano Ribeiro 
Freire, para o Secretário de Estados dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa 
Coutinho, datado de Filadélfia, 22 de Outubro de 1794. 

3 1 Id., ibid.. Ofício n s . 4 do ministro residente, Cipriano Ribeiro Freire, para o Secretário de Estados 
dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa Coutinho, datado de Filadélfia, 22 
de Outubro de 1794; MAGALHÃES, José Calvet, ob. cit., p. 56-57. 
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Apesar disto, e de Freire parecer ser de temperamento conciliatório, o 
Secretário de Estado E d m u n d Randolph escreveu ao representante 
americano em Lisboa, coronel David Humphreys, pedindo-lhe informações 
acerca do carácter do ministro português. Temia fazer algo que pudesse 
provocar um desentendimento entre os dois países, pois afirmava ser do 
interesse dos Estados Unidos cultivar boas relações com Portugal32. 

O diplomata português experimentou dificuldades em encontrar casa, 
pois todas as que lhe poderiam servir estavam ocupadas, e eram de preço 
exorbitante. Por outro lado, o custo de vida em Filadélfia era muito elevado, 
entre 40 a 50% superior ao de Londres33 . Freire torna a fazer referência a 
este assun to dois anos depois, a propósito da chegada do enviado 
extraordinário e plenipotenciário da Grã-Bretanha, ao qual t inha sido 
concedido este carácter, a fim de poder receber o ordenado correspondente, 
cerca de 3.000 libras, indispensável, para poder fazer face às despesas 
consideráveis a que era obrigado. Não deixa também de mencionar os 
ordenados dos ministros plenipotenciários americanos, que se cifravam em 
8.000 dólares, mais ajudas de custo para viagens e mobília34. Além disto, 
queixava-se do atraso no pagamento dos seus ordenados, o que lhe causava 
t ranstorno, sobretudo, quando t inha de prover às necessidades das 
equipagens portuguesas de navios apresados, bem como de proceder ao seu 
repatriamento. No entanto , não solicitava n e n h u m aumen to do seu 
vencimento, dado os bens da esposa lhe permitirem fazer face às despesas. 
Na realidade, o que pre tendia era a s u a nomeação como ministro 
plenipotenciário, e para tal aduzia o facto de todos os representantes de 

3 2 N.A.R.A. General records of the Department of State, Central files. Diplomatic and Consular 
Instructions, 1791-1801, vol. 2 (August 22, 1793 — June 1, 1795), p. 216.(National Archives 
microfilm publication, M28, rolo 2). Despacho do Secretário de Estado, Edmund Randolph, para o 
ministro residente, coronel David Humphreys, datado de Filadélfia, 8 de Novembro de 1794, 
transcrito por HUMPHREYS, Frank Landon, ob. cit., vol. 2, p. 228. 

3 3 A.N.T.T., Ministério dos Negócios Estrangeiros, Arquivo Central, correspondência recebida, 
correspondência das Legações Portuguesas. Washington, caixa 550 (1777-1796). Ofício n6. 4 do 
ministro residente, Cipriano Ribeiro Freire, para o Secretário de Estados dos Negócios 
Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa Coutinho, datado de Filadélfia, 22 de Outubro de 
1794; MAGALHÃES, José Calvet, ob. cit., p. 56-57. 

3 4 A.N.T.T., Ministério dos Negócios Estrangeiros, Arquivo Central, correspondência recebida, 
correspondência das Legações Portuguesas. Washington, caixa 550 (1777-1796). Ofício na. 83 
do ministro residente, Cipriano Ribeiro Freire, para o Secretário de Estado dos Negócios 
Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa Coutinho, datado de Filadélfia, 26 de Maio de 
1796. 
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países europeus terem esta categoria, o que, numa capital pequena, como 
Filadélfia, fazia diferença, além de que o facto do ministro de Portugal não o 
ser, não favorecia a dignidade do país. Aliás, os gastos com aluguer de casa, 
carruagem, criados e jantares, a que tinha de fazer face, eram iguais aos dos 
outros diplomatas estrangeiros. Assim, a mudança de categoria não lhe 
sairia mais onerosa e teria a vantagem de o colocar ao mesmo nível dos 
ministros das outras potências35 . 

Cipriano Ribeiro Freire revelava-se preocupado com a assistência a 
dar a marinheiros portugueses que, por razões várias, se viam obrigados a 
aportar a território estadunidense, tendo-se confrontado com este problema 
pouco depois da sua chegada a Filadélfia. De facto, a 30 de Abril de 1794, 
uma fragata francesa apresara um "hiate" português, o Nossa Senhora da 
Encarnação e S. José, em viagem de Londres para Lisboa. Os seus sete 
tripulantes foram levados para bordo da embarcação apresadora e encerrados 
durante 3 dias. Como, porém, a documentação estivesse toda em ordem, os 
portugueses foram libertados e t ratados em pé de igualdade com os 
franceses, tendo o Nossa Senhora da Encarnação e S. José, tripulado por 6 
marinheiros franceses e um português, seguido viagem para Rochefort, onde, 
segundo Freire, dificilmente chegaria devido ao seu m a u es tado de 
conservação e ao temporal que se fazia sentir no mar. Os outros membros da 
tripulação continuaram a bordo da fragata francesa, havendo chegado à ilha 
de Guadalupe, em meados de Julho. Com a ocupação da ilha pelas forças 
inglesas estes portugueses foram libertados. O capitão porém, faleceu, 
enquanto o piloto e os outros quatro marinheiros se dirigiram para 
Filadélfia. Se três desses marinheiros arranjaram trabalho nos Estados 
Unidos, recebendo mensalmente um salário entre 18 a 20 dólares, j á o outro 
marinheiro e o piloto, José da Silva Midões, ficaram "no maior desamparo, e 
extrema necessidade; faltos de tudo, e sem meio algum de subsistência". O 
representante português prestou-lhes o auxílio necessário até ao seu 
embarque para Lisboa. A fim de estar preparado para outras eventualidades 
do mesmo género, pedia instruções a Luís Pinto de Sousa Coutinho, pois, 

3 5 Id., ibid. Ofício do ministro residente, Cipriano Ribeiro Freire, para o Secretário de Estado dos 
Negócios Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa Coutinho, datado de Filadélfia, 28 de 
Maio de 1796. Vide Anexo II doe. nB. 14 
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dada a guerra então em curso, era provável que mais marinheiros 
portugueses se viessem a encontrar numa situação semelhante3 6 . 

No entanto, os infortúnios de José da Silva Midões ainda não 
ficariam por aqui. Portador de alguns ofícios de Cipriano Ribeiro Freire, 
embarcou, conjuntamente com outros quatro marinheiros, a 8 de Novembro 
de 1794, com destino a Lisboa, num navio americano. Este, porém, começou 
a meter água, pelo que foi abandonado, tendo a sua tripulação sido salva 
pelo bergantim estadunidense Martha e levada para Norfolk, na Virginia. 
Enquanto o piloto viajou para Nova Iorque, onde tomou um barco para a 
capital portuguesa, três dos marinheiros que o acompanhavam, ficaram a 
trabalhar na América, recebendo entre 30 a 35 dólares por mês, o que 
equivalia a cerca de 24$000 ou 28$00037. 

Várias embarcações por tuguesas , além do Nossa Senhora da 
Encarnação e S. José, tiveram problemas com os franceses. Nos inícios de 
Novembro de 1794, o bergantim Dous Irmãos, no decurso da viagem entre a 
ilha da Madeira e Nova Iorque, já perto das costas norte-americanas, foi 
perseguido pela fragata francesa Semilhante. Conseguiu, no entanto, escapar 
e refugiar-se em Long Island, onde ficou protegido de qualquer nova 
tentativa de apresamento. Este episódio foi contado pelo comandante da 
Semilhante, o qual ainda, afirmou, que, embora entre Portugal e a França 
não houvesse uma guerra formalmente declarada, os comandantes dos 
navios de guerra gauleses "interpretavam as intençoens da Convenção 
Nacional, relativas a huma potencia que auxiliara Inglaterra e Hespanha, 
para tomarem todos os seus navios, e destruirem-lhe o commercio"38. Esta 
atitude torna-se ainda mais compreensível, se tivermos em conta que os 
portugueses davam informações à esquadra inglesa. Foi, aliás, o que fez, em 
meados de Julho de 1794, o bergantim Dous Amigos, quando na viagem para 

3 6 Id.ibtd. Ofício nQ. 5 do ministro residente, Cipriano Ribeiro Freire, para o Secretário de Estado 
dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa Coutinho, datado de Filadélfia, 22 
de Outubro de 1794. 

3 7 Id . , ibid. Ofício na . 12 do ministro residente, Cipriano Ribeiro Freire, para o Secretário de Estado 
dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa Coutinho, datado de Filadélfia, 25 
de Novembro de 1794. Vide Anexo II doe. nfi. 10. 

3 8 Id., ibid. Ofício n s . 10 do ministro residente, Cipriano Ribeiro Freire, para o Secretário de Estado 
dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa Coutinho, datado de Filadélfia, 25 
de Novembro de 1794. 
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a ilha da Madeira, avistou 36 navios mercantes franceses, de regresso ao seu 
país, comboiados por uma fragata e quatro outros vasos de guerra. Pouco 
depois deste encontro, deparou com a frota britânica a quem relatou o que 
vira. De posse desta informação, o comandante inglês decidiu lançar-se na 
perseguição dos veleiros gauleses, que apresou e conduziu a Halifax, embora 
os barcos de guerra conseguissem escapar e refugiar-se no porto de 
Boston39 . 

Em finais de Outubro e inícios de Novembro de 1794, Cipriano 
Ribeiro Freire enviou para Lisboa informações acerca das forças marítimas 
da Grã-Bretanha e da França, ao largo das costas americanas e dos 
apresamentos efectuados, quer por uma, quer por outra potência. Referia, 
ainda, o facto de alguns navios portugueses, que se dirigiam a Lisboa e ao 
Porto, terem sido apresados e destruidos pelos franceses, sorte a que os 
veleiros americanos t ambém não escapavam. De facto, embarcações 
estadunidenses, empregues no tráfico com a Inglaterra, eram apresadas, 
tanto por vasos de guerra como por corsários gauleses e levadas para portos 
de França. Os franceses realizavam buscas em todos os barcos que 
encontravam, aprisionando os passageiros ingleses e apossando-se dos seus 
bens. Tudo isto, como é óbvio, desagradava aos comerciantes e ao governo 
norte-americano, além de que contrastava com boa recepção feita em Paris 
ao seu r e p r e s e n t a n t e . O m i n i s t r o p o r t u g u ê s de sap rovava as 
"inconsequências e injustiças" francesas que, segundo ele, só t inham 
"parallelo nas suas mesmas atrocidades e abominaçoens". E não deixava de 
referir a circunstância dos Estados Unidos não possuirem mar inha de 
guerra, nem sequer uma fragata, para defender "a s u a navegação, e 
commercio". O objectivo da Convenção era o de arruinar as nações em 
guerra, destruindo-lhes o comércio, tendo, inclusive, dado instruções às 
suas forças para queimarem todas as embarcações apresadas , que não 
pudessem ser levadas para portos do seu país. Aliás, segundo o capitão de 

3 9 Id., íbtd. Ofício nQ. 2 do ministro residente, Cipriano Ribeiro Freire, para o Secretário de Estado 
dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa Coutinho, datado de Filadélfia, 21 
de Setembro de 1794. 
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uma das fragatas gaulesas, existiam ordens estritas para incendiarem todos 

os que interceptassem40. 
Após o governo de Londres ter resolvido não apresar os navios 

estadunidenses, que se dirigissem para portos não sujeitos a bloqueio, o 
executivo francês decidiu também não incomodar mais a navegação dos 
Estados Unidos, desde que não fossem transportadas munições para os 
inimigos41. A navegação americana, contudo, vai continuar a enfrentar 
dificuldades, sobretudo nos mares das Antilhas42. 

A fragata onde seguia o ministro plenipotenciário, Adet, que a 
Convenção nomeara para junto do executivo americano, apresou e incendiou 
dois navios espanhóis e um português. A tripulação dessa embarcação lusa, 
denominada Rainha dos Anjos, que navegava do Pará para Lisboa, era 
constituida por 29 homens e foi entregue ao vice-cônsul da Espanha em 
Newport. Daí, por ordem de Cipriano Ribeiro Freire, os marinheiros foram 
para Nova Iorque, de onde o vice-cônsul português se encarregou de os fazer 
regressar a Portugal43, havendo este repatriamento ocasionado despesas que 
tiveram de ser liquidadas pelo diplomata. A propósito, este apontava os 
exemplos da Espanha, França e Grã-Bretanha, que haviam concedido 
grandes créditos aos seus representantes e feito depósitos de somas 
avultadas nos Estados Unidos para serem utilizadas com este fini. Por outro 
lado, não achou conveniente embarcar os mar inhei ros num navio 
parlamentário, como costumavam fazer os espanhóis, pois isso equivaleria a 
reconhecer o estado de guerra aberta entre Lisboa e Paris. Foi, aliás, esta a 
razão porque declinou a oferta do ministro de Madrid em os repatriar 
juntamente com os seus compatriotas. Os portugueses tiveram de ficar em 

4 0 Id., Ibid. Ofícios nBs. 6 e 8 do ministro residente, Cipriano Ribeiro Freire, para o Secretário de 
Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa Coutinho, datados de 
Filadélfia, 25 de Ounubro e 1 de Novembro de 1794. 

4 1 Id.,(bid. Ofício ns. 17 do ministro residente, Cipriano Ribeiro Freire, para o Secretário de Estado 
dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa Coutinho, datado de Filadélfia, 24 
de Fevereiro de 1795. 

4 2 Id., Ibid. Ofício n s . 22 do ministro residente, Cipriano Ribeiro Freire, para o Secretário de Estado 
dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa Coutinho, datado de Filadélfia, 20 
de Março de 1795. 

4 3 Id., ibid. Ofícios n°s. 39 e 63 do ministro residente, Cipriano Ribeiro Freire, para o Secretário de 
Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa Coutinho, datados de 
Filadélfia, 17 de Junho e 14 de Dezembro de 1795. 
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Nova Iorque até ser encontrada uma embarcação que os transportasse para 
Portugal, e, a fim de fazer face às despesas com o seu sustento e vestuário, 
alguns trabalharam à jorna. No entanto, o ministro queixava-se de que os 
marinheiros achavam pouco tudo quanto fazia por eles, não aceitando 
quaisquer medidas económicas. Na realidade, t inha havido uma contenção 
nas despesas feitas, apesar dos protestos dos homens de mar, que pediam 
mais do que lhes era concedido. 

O capitão, primeiro piloto e capelão foram os primeiros a ser 
repatriados, a bordo do bergantim americano Minerva. Freire pagou 15 
guinéus por cada um, além de ter comprado vários coisas indispensáveis, 
tais como mantimentos e camas. Infelizmente o regresso a Portugal não se 
realizou sem incidentes, pois o Minerva, devido ao mau tempo, e, por haver 
começado a meter água, teve de arribar à costa americana, podendo, no 
entanto, depois de reparado prosseguir viagem44. 

Em Nova Iorque, aguardando passagem para a Madeira, estava 
também o capitão de um navio que, na viagem entre Bengala e Lisboa, fora 
apresado por um corsário francês e levado para a ilha de França 
(actualmente ilha Maurícia). Enquanto a equipagem desta embarcação fora 
mandada para Goa, o comandante preferira ir para a América do Norte, onde 
chegara a bordo de um navio americano45 . 

O comandante da corveta portuguesa Correio de Angola, apresada por 
vasos de guerra franceses e levada para Caiena, decidira, igualmente, 
embarcar para os Estados Unidos, como forma mais segura de regressar a 
Portugal. O restante da tripulação partira para o Pará a bordo de uma 
pequena embarcação46. Situação semelhante viveu a charrua Nossa Senhora 

4 4 "...; por que apezar da grande despeza que tenho feito, pela julgar indispensável ao serviço de 
Sua Magestade; tudo he considerado pouco por esta gente, e nada, de racionavel e económico os 
satisfaz." Id., ibid. Ofício nB. 52 do ministro residente. Cipriano Ribeiro Freire, para o Secretário 
de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa Coutinho, datado de 
Filadélfia, 7 de Agosto de 1795 e ofícios nB». 48 e 53 do ministro residente, Cipriano Ribeiro 
Freire, para o Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa 
Coutinho, datados de Filadélfia. 27 de Julho e 9 de Agosto de 1795. 

4 5 Id., ibid. Ofício n s . 48 do ministro residente, Cipriano Ribeiro Freire, para o Secretário de Estado 
dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa Coutinho, datado de Filadélfia, 27 
de Julho de 1795. 

4 6 Id., ibid. Ofício nQ. 58 do ministro residente, Cipriano Ribeiro Freire, para o Secretário de Estado 
dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa Coutinho, datado de Filadélfia, 15 
de Setembro de 1795. 
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da Esperança e Princesa Real também sequestrada, em Abril de 1796, por um 
corsário gaulês, na viagem entre o Pará e Lisboa e conduzida a Caiena, onde 
foi condenada. Tal como em outros casos, os oficiais e os marinheiros foram 
para a América do Norte, uma vez que era a melhor maneira de poderem 
regressar a Portugal47. 

Nos inícios de 1796, o apresamento do navio S. Joseph Triumpho, 
proveniente do Maranhão, por um corsário francês, durante a viagem de 
regresso a Lisboa, de algum modo envolveu os Estados Unidos. De facto, a 
embarcação francesa saíra de Filadélfia, no decurso de Novembro de 1795, e 
dirigira-se a Caiena onde completara o seu armamento e se munira da 
patente de corso. Quando avistou o veleiro português içou primeiro a 
bandeira americana e depois a francesa, disparando ao mesmo tempo "huma 
banda de artilheria". Sem possibilidades de se defender, o S. Joseph Triumpho 
teve de se render. Apesar dos protestos do capitão e demais tripulação, que 
referiram o facto de Portugal não estar em guerra com a França, o navio foi 
sequestrado e levado para Demerara, onde foi vendido. A equipagem 
portuguesa foi bem t ra tada pelo governador da ilha e a maioria destes 
homens ent raram ao serviço de embarcações americanas, de forma a 
viajarem para a América do Norte ou para a Europa. Os oficiais e 
passageiros chegados a território estadunidense foram ajudados por Cipriano 
Ribeiro Freire e pelo vice-cônsul português em Nova Iorque, bem como pelo 
da Espanha em Rhode Island. Além disto, os representantes portugueses 
arranjaram-lhes transporte para voltarem a Portugal48. 

A Norfolk, chegou a tripulação da embarcação lusa Nossa Senhora da 
Luz e Santa Anna, bem como um passageiro, que enlouquecera com o 
sequestro. Estes portugueses desembarcaram na Virginia, porque o navio 
francês que apresara o barco onde seguiam, do Rio Janeiro para a cidade do 
Porto, obrigara o capitão do navio americano Hannah and Eliza a receber a 
bordo todos quantos viajavam no Nossa Senhora da Luz e Santa Anna. Como 

4 7 Id., ibid. Ofício n s . 97 do ministro residente, Cipriano Ribeiro Freire, para o Secretário de Estado 
dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa Coutinho, datado de Filadélfia, 21 
de Julho de 1796. 

4 8 Id., correspondência recebida, correspondência das Legações Portuguesas. Washington, caixa 
550 (1777-1796). Ofício nQ. 85 do ministro residente, Cipriano Ribeiro Freire, para o Secretário 
de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa Coutinho, datado de 
Filadélfia, 28 de Maio de 1796. 
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não existia um cônsul de Portugal em Norfolk, os portugueses foram 
assistidos pelo Presidente da Câmara da cidade, que deu conta do ocorrido 
ao Secretário de Estado, Timothy Pickering e este, por s u a vez, informou 
Cipriano Ribeiro Freire do sucedido. O representante de Lisboa, prontificou-
se a arcar com todas as despesas feitas com os seus concidadãos e solicitou 
ao cônsul-geral da Grã-Bretanha, em Filadélfia, a ajuda do cônsul inglês em 
Norfolk49. Este pagou os gastos e conseguiu fazer embarcar alguns dos 
marinheiros em navios que se dirigiam para portos europeus, enviando para 
a cidade do Porto o passageiro demente. Em relação aos três que não 
puderam seguir para a Europa, por falta de embarcações, achou por bem 
arranjar-lhes trabalho em veleiros com outros destinos, de modo a não ser 
preciso pagar a sua subsistência50 . 

O conflito que opunha as armadas da França e da Inglaterra, ao 
largo das costas da América do Norte, afectava negativamente o comércio 
português, impedindo o tráfico luso-americano. Além disto, os Estados 
Unidos, apesar de manterem boas relações com os dois beligerantes, estavam 
relativamente indefesos devido à falta de uma marinha de guerra, pelo que 
os portugueses não poderiam contar com a sua protecção. 

Os norte-americanos viam-se obrigados a pactuar com a França, 
pois, pelo articulado do Tratado de 1778, assinado entre estas potências, as 
marinhas de guerra ou os navios de particulares utilizados para fins bélicos 

4 9 Id., correspondência recebida, correspondência das Legações Portuguesas. Washington, caixa 
551 (1797-1812). Ofício ns. 129 do ministro residente, Cipriano Ribeiro Freire, para o Secretário 
de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa Coutinho, datado de 
Filadélfia, 2 de Dezembro de 1797. 

5 0 "You will do me a favor in informing the Chevalier de Freire that, previous to my having received 
your letter of the 18th. of August, recommending the persons in question to my care, the 
corporation undertaken to provide for their support, the cost of which it became (when that care 
devolved upon me) necessary for me to defray, as will be seen by the Mayor's receipt. The 
delirium and wretched situation of the passenger considered, the charge of the captain of the 
Fame (Grindal Gardner) for his passage to Oporto was a reasonable as could have been expected; 
I was sorry to be obliged to make any advances for the seamen, but the masters of the vessels on 
board of which they were embarked took advantage of the circumstances they were in, and it was 
not possible to get them off on other terms; as for the three who work on board ships not bound 
to Europe, no vessel immediately offering for that quarter, I judged it more expedient to suffer 
them to engage in any present employ, than to pay at a high rate for their subsistence here, untill 
some more direct opportunity should present itself; — and there was no room for them on board 
the two vessels in which their companions worked their passages." Id., ibid. Carta do cônsul da 
Inglaterra em Norfolk, John Hamilton, para o cônsul-geral da Inglaterra em Filadélfia, datada de 
Norfolk, 19 de Outubro de 1797, anexo ao ofício nQ. 129 do ministro residente, Cipriano Ribeiro 
Freire, para o Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa 
Coutinho, datado de Filadélfia, 2 de Dezembro de 1797. 
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de qualquer dos dois países podiam entrar livremente nos portos do outro, 
com presas inimigas, não tendo de pagar nenhuma espécie de direitos. 
Assim, se alguma embarcação portuguesa fosse apresada e levada para 
portos estadunidenses, esta clausula dificultava qualquer iniciativa de 
Cipriano Ribeiro Freire, no sentido de obter a sua restituição. Seria muito 
difícil fundamentar a reclamação, dado que, sendo os Estados Unidos 
neutrais , escudar-se-iam at rás da justificação de não poderem tomar 
decisões acerca da legalidade dos barcos apresados, nem do estado da guerra 
existente entre as nações, a que se achavam ligadas "por estipulaçoens 
positivas, e tam explicitas", quanto eram as do acordo de 1778. Antevendo 
todas estas dificuldades, o ministro pedia instruções a Sousa Coutinho, de 
modo a estar prevenido e poder actuar convenientemente, em prol dos 
interesses portugueses, caso fosse necessário51. 

Os salários pra t icados nos Estados Unidos, classificados de 
excessivos por Freire, atraiam os homens de mar portugueses que, muitas 
vezes, após chegarem a portos dos Es tados Unidos deser tavam e 
abandonavam as embarcações lusas , onde t rabalhavam. Isto criava 
dificuldades aos mestres que se viam obrigados a contratar pessoal 
americano ou de outra nacionalidade, a quem tinham de pagar ordenados 
superiores aos dos portugueses. Como não existia nenhum tratado de 
comércio luso-americano que obrigasse os magistrados a atender os 
requerimentos dos cônsules ou capitães, em caso de deserção de 
marinheiros, não havia qualquer maneira de obviar a este conveniente. 

Cipriano Ribeiro Freire sugeria, então, que os capitães celebrassem 
um contrato pormenorizado com cada um dos seus tripulantes, em que estes 
se comprometeriam a não abandonar a embarcação e a voltarem para o 
ponto de partida, sob pena de pagamento de uma multa de carácter 
pecuniário. Este documento seria assinado pelo capitão ou mestre, por cada 
um dos marinheiros e pelos outros membros da tripulação. O original 
deveria ir a bordo, autenticado e reconhecido pelas autoridades consulares 

5 1 Id., correspondência recebida, correspondência das Legações Portuguesas. Washington, caixa 
550 (1777-1796). Ofício na . 10 do ministro residente, Cipriano Ribeiro Freire, para o Secretário 
de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa Coutinho, datado de 
Filadélfia, 25 de Novembro de 1794. 
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americanas em Portugal, juntamente com uma tradução em inglês. Deste 
modo, podia ser utilizado de imediato para requerer aos magistrados 
estadunidenses a prisão dos fugitivos e o seu reenvio para bordo do navio em 
que serviam. Este seria um meio de evitar deserções e de assegurar a 
continuidade da ligação marít ima entre Portugal e os Estados Unidos, 
através de barcos portugueses. A navegação, quer a partir do território 
território continental, quer dos arquipélagos atlânticos, para a América era 
fácil e directa, parecendo gozar de preferência entre os homens de mar lusos. 
Assim, se fossem tomadas medidas atempadas, esta poderia aumentar 
muito, com vantagens evidentes para Portugal52. 

O diplomata português não deixa também de fazer referência às leis 
de naturalização de estrangeiros, embora a emigração portuguesa para os 
Estados Unidos não fosse nesta al tura muito significativa. J á tivemos 
oportunidade de referir que os marinheiros eram seduzidos pelos altos 
salários praticados na América, havendo desde sempre portugueses que se 
sentiram atraídos por este país e para aí foram viver. Em Nova Iorque e 
Filadélfia existiriam vários portugueses nascidos no continente e ilhas, 
natural izados americanos. Alguns comerciantes lusos op ta ram pela 
cidadania estadunidense, porque isso lhes trazia vantagens para a actividade 
que desenvolviam, conservando no entanto a nacionalidade portuguesa, para 
utilizar uma ou outra, conforme as conveniências53. 

Um estudo recente, da autoria de Maria Ioannis Bennis Baganha, 
mostra-nos que, na década de 1820, a media anual da emigração portuguesa 
para os Estados Unidos se cifrava nalgumas dezenas por ano. De facto, de 
1820 a 1829, en t raram legalmente neste país cerca de 256 pessoas. 
Infelizmente para o período anterior não encontrámos dados numéricos. 
Parece, porém, que o fluxo migratório de Portugal para os Estados Unidos, 
sobretudo para a Nova Inglaterra, começou na segunda metade do século 

5 2 Id., (bid. Ofício ns. 12 do ministro residente, Cipriano Ribeiro Freire, para o Secretário de Estado 
dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa Coutinho, datado de Filadélfia, 12 
de Dezembro de 1794. Vide Anexo II doe. nB. 10. 

5 3 Id., ibid. Ofício nQ. 50 do ministro residente, Cipriano Ribeiro Freire, para o Secretário de Estado 
dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa Coutinho, datado de Filadélfia, 4 de 
Agosto de 1795. 
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XVIII, com a chegada, a esta região, do judeu português Aaron Lopez, a quem 
já, no capítulo 1, tivemos oportunidade de fazer referência. Além do mais, os 
laços comerciais entre as ilhas dos Açores e o Massachusetts, bem como o 
recrutamento de marinheiros açorianos, para fazerem parte da tripulação de 
navios baleeiros e mercantes americanos, iniciou uma corrente migratória 
para a América do Norte e o estabelecimento de uma colónia portuguesa na 
Nova Inglaterra, logo no século XVIII54. 

As leis de naturalização, entretanto, foram alteradas, tornando-se 
mais rigorosas. Até 1795, para se adquirir a cidadania americana, era 
suficiente residir dois anos em território estadunidense, a partir desta 
altura, porém, era necessário viver pelo menos cinco anos nos Estados 
Unidos, renunciar a todos os títulos e honras estrangeiros, bem como a 
fidelidade a qualquer soberano. O diplomata t inha dúvidas, no entanto, 
quanto à legalidade desta determinação, à luz do direito das gentes e do 
direito público e civil. Além do mais, as legislações dos vários países eram 
diferentes. Assim, um súbdi to inglês n u n c a poderia perder a s u a 
nacionalidade, excepto se tivesse cometido crimes de traição ou de lesa-
majestade. As leis portuguesas, por seu lado, não eram suficientemente 
claras neste campo, pelo que Freire solicitava a Lisboa instruções sobre o 
modo de proceder relativamente aos portugueses naturalizados, no tocante à 
concessão de passaportes e de atestados de nacionalidade. 

Todo o candidato à cidadania americana tinha obrigatoriamente de 
apresentar provas do seu carácter moral e mostrar que estava de acordo com 
a Constituição dos Estados Unidos. Esta medidas t inham sido tomadas, 
porque haviam emigrado para este país pessoas de princípios contrários aos 
valores democráticos, sendo necessário que não lhes fosse facultado 
imediatamente o direito de voto nas eleições para o Congresso55. 

5 4 BAGANHA, Maxia Ioannis Benis — Portuguese emigration to the United States, 1820-1930, New 
York, Garland Publishing, Inc., 1990, p.19; 250; 256. 

5 5 "O Acto de naturalisação de estrangeiros domiciliados nestes Estados Unidos, que até agora 
podiam adquirir o direito de cidadãos, com dous annos de residência no paíz, foi alterado 
ultimamente; e hoje se requer a este effeito o espaço de cinco annos, com a renuncia expressa de 
títulos, honras e vassalagem a outro qualquer soberano, com provas de caracter moral, e boa 
disposição a favor da Constituição Americana. A migração para estes Estados Unidos, tem sido 
tal, e de homens de principios taõ perniciosos, que este governo sentio a necessidade de 
prevenir que elles tivessem o direito taõ cedo de votarem nas eleiçoens de membros do 
Congresso animados de principios democráticos com que já nellas tanto influem." A.N.T.T., 
Ministério dos Negócios Es t rangei ros , Arquivo Centra l , correspondência recebida, 
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Um problema que preocupava os norte-americanos dizia respeito aos 
marinheiros que eram considerados súbditos ingleses, pela Grã-Bretanha, e 
forçados a servir a bordo dos seus vasos de guerra. Para obviar a este 
inconveniente a Câmara dos Representantes fez passar uma lei para proteger 
os seus homens de mar. Todos seriam registados e munidos de uma certidão, 
atestando a sua qualidade de cidadãos dos Estados Unidos. Em relação a 
este aspecto, Cipriano Ribeiro Freire não deixava de referir que a bordo dos 
navios americanos se encontravam sempre marinheiros ingleses. Estes 
recebiam salários mais altos ao serviço dos Estados Unidos, pelo que 
tentavam por todos os meios escapar à vigilância britânica56. 

Tivemos já a oportunidade de referir as negociações para a assinatura 
de um tratado luso-americano e a sua não ratificação por parte das 
autoridades portuguesas. Ao tomar conhecimento da nomeação de Cipriano 
Ribeiro Freire, Jacob Dohrman manifestava a certeza de que este diplomata 
iria negociar um tratado com os Estados Unidos57 . 

Em meados de 1795, Cipriano Ribeiro Freire não achava necessária a 
negociação de um acordo com os Estados Unidos. Por um lado, conforme 
mencionámos, Portugal gozava nas alfândegas deste país das mesmas 
vantagens que as demais nações, por outro, as concessões a fazer pela 
diminuição dos direitos sobre os vinhos poderiam revelar-se desvantajosas. 
Havia a possibilidade destes não serem compatíveis com os vários convénios 
existentes entre Portugal e as outras potências. A única coisa, em s u a 
opinião, digna de ser negociada, dizia respeito aos direitos de tonelagem 
pagos pelos navios portugueses e à taxa de 10% a que estavam sujeitos os 
géneros e fazendas transportados. Não seria, porém, fácil os Estados Unidos 
aceitarem a anulação destes impostos, até porque se o fizessem seriam 

correspondência das Legações Portuguesas. Washington, caixa 550 (1777-1796). Ofício n°. 16 
do ministro residente, Cipriano Ribeiro Freire, para o Secretário de Estado dos Negócios 
Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa Coutinho, datado de Filadélfia, 12 de Janeiro de 
1795 e ofícios nB. 50 do ministro residente, Cipriano Ribeiro Freire, para o Secretário de Estado 
dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa Coutinho, datado de Filadélfia, 6 de 
Agosto de 1795. 

5 6 Id., ibid. Ofício nQ. 77 do ministro residente, Cipriano Ribeiro Freire, para o Secretário de Estado 
dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa Coutinho, datado de Filadélfia, 11 
de Abril de 1796. 

5 ' I.H.S., Arnold Henry Dohrman Collection, carta de Jacob Dohrman para Arnold Dohrman, datada 
de Lisboa, 2 de Junho de 1790. 
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obrigados a conceder este privilégio aos países com os quais t inham tratados 
que incluiam a cláusula de nação mais favorecida. De resto, o diplomata 
não estava muito certo de que isto se revelasse favorável a Portugal. 

O país d ispunha de duas alternativas possíveis: ou aceitava estas 
imposições, conformando-se em ser apenas fornecedor de géneros, 
admitindo, ao mesmo tempo, que o comércio luso-americano se processasse 
apenas através de navios americanos, ou, fazendo uso do direito de leis 
recíprocas, submetia os barcos dos Estados Unidos às mesmas obrigações a 
que estavam sujeitas as embarcações portuguesas em portos da América do 
Norte. Este segunda hipótese, na opinião de Freire, desagradaria aos norte-
americanos, os quais argumentariam que as suas leis eram iguais para todos 
os países enquanto as portuguesas se revelavam parciais, pois eram apenas 
dirigidas contra os Estados Unidos. Convém aqui recordar, conforme tivemos 
oportunidade de referir no capítulo 3, que a maior parte da tonelagem 
empregue no tráfico luso-americano, navegava sob pavilhão estadunidense. 

Assim, do t ra tado, que segundo Cipriano Ribeiro Freire seria 
conveniente para Portugal, deviam constar apenas "estipulaçoens geraes de 
favor e protecção de comércio"58. Não era conveniente a inclusão de 
clausulas que se viessem a revelar onerosas ou criar dificuldades no 
relacionamento entre o país e outras potências59. 

O ministro português, conforme veremos, mostrou-se atento aos 
convénios assinados entre os Estados Unidos, a Grã-Bretanha e a Espanha, 
tendo veiculado informações detalhadas para Lisboa. A análise do articulado 
destes dois acordos permitiu-lhe tecer algumas considerações e apresentar 
sugestões, caso se viesse a negociar um tratado luso-americano. Apontava 
como um exemplo a seguir o estipulado no acordo anglo-americano 
relativamente aos direitos de tonelagem, o que aliás coincidia com o que 
preconizava. Os navios americanos estavam sujeitos nos portos ingleses às 
mesmas imposições que as embarcações britânicas nos estadunidenses. No 

5 8 A.N.T.T., Ministério dos Negócios Estrangeiros, Arquivo Central, correspondência recebida, 
correspondência das Legações Portuguesas. Washington, caixa 550 (1777-1796). Ofício nQ. 42 
do ministro residente, Cipriano Ribeiro Freire, para o Secretário de Estado dos Negócios 
Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa Coutinho, datado de Filadélfia, 27 de Junho de 
1795. 

5 9 Id., ibid. 
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entanto, o artigo XV deste convénio i lustrava o que anteriormente 
profetizara. Os Estados Unidos nunca aceitariam uma diminuição dos 
direitos de tonelagem, nem das taxas de 10% adicionais, que todas as 
mercadorias chegadas aos Estados Unidos, a bordo de barcos estrangeiros 
estavam obrigadas a pagar. O diplomata chamava a atenção para este artigo, 
que podia servir de exemplo e base quando fosse negociada u m a "convenção 
de commercio entre Portugal e a America"60. 

Os norte-americanos, pelo acordo de 1794 com o Reino Unido, 
tinham renunciado à política de neutralidade armada, embora este princípio 
constasse de todos os tratados internacionais anteriormente assinados por 
este país e mesmo do firmado com a Espanha que, aliás, poderia vir a 
revelar-se útil aos portugueses, em caso de guerra, entre as duas nações 
ibéricas. Freire, não julgava, porém, benéfica a inclusão de uma tal cláusula 
num convénio que Portugal viesse, no futuro, a negociar com os Estados 
Unidos. A posição oficial americana, contudo, era de que "as fazendas e 
géneros de hum amigo achadas abordo de hum navio inimigo sam livres; e 
que os géneros e fazendas de hum inimigo achadas abordo de hum navio 
amigo parecem ficar actualmente reconhecidos <por este> governo, ou podêr-
executivo, quando não exist<am> estipulaçoens expressas em contrário por 
tratados"6 l . 

Cipriano Ribeiro Freire preocupou-se com os direitos alfandegários 
americanos sobre os vinhos portugueses, nomeadamente os que recaiam 
sobre o Vinho da Madeira. Aliás, este, conforme já mencionámos, na l â . 
parte, quando comparado com os de Tenerife, encontrava-se mais onerado. 
Mesmo sem instruções ou ordens de Lisboa, o diplomata português encetou 
negociações, acerca deste assunto, com o Secretário de Estado, Timothy 
Pickering, o qual, com o Secretário do Tesouro, Oliver Wolcott, pareceram 

6 0 Id., ibid. Ofício nQ. 84 do ministro residente, Cipriano Ribeiro Freire, para o Secretário de Estado 
dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa Coutinho, datado de Filadélfia, 28 
de Maio de 1796. BEMIS, Samuel Flagg — A Diplomatic History of the United States, p. 101-104. 

6 1 A.N.T.T., Ministério dos Negócios Estrangeiros, Arquivo Central, correspondência recebida, 
correspondência das Legações Portuguesas. Washington, caixa 550 (1777-1796). Ofício nQ. 84 
do ministro residente, Cipriano Ribeiro Freire, para o Secretário de Estado dos Negócios 
Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa Coutinho, datado de Filadélfia, 28 de Maio de 
1796. 
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aceitar os argumentos do representante português, mostrando-se favoráveis 
às suas pretensões. Freire, no entanto, não achou oportuno prosseguir estas 
conversações, devido à chegada do texto do t ra tado ass inado com a 
Espanha. As autoridades americanas certamente não estariam receptivas a 
qualquer alteração dos direitos dos vinhos portugueses, que de algum modo 
pudesse ter reilexos no comércio entre os Estados Unidos e a Espanha6 2 . 

O con t r abando p a r a o Brasil , feito a par t i r de terr i tór io 
estadunidense, foi também algo que preocupou o representante português 
que teve conhecimento de algumas embarcações que haviam levado 
mercadorias, de forma ilícita, para território brasileiro, trazendo no regresso 
pau-brasil e outros bens. E, no dizer de Cipriano Ribeiro Freire, teria sido a 
sua "vigilância e severidade" que evitara a realização de um maior número de 
trocas ilegais, referindo também o facto de um navio de nome Harmonia ter 
saído de New Bedford para ir pescar em águas do Brasil. De resto, já no 
capítulo 1 aludimos a es ta actividade considerada ilegal pelas leis 
portuguesas, recomendando o diplomata a máxima vigilância e rigor para 
com os norte-americanos, pois, caso contrário, dificilmente os portugueses 
conseguiriam impedir o contrabando entre os Estados Unidos e o Brasil63. 

As compras de embarcações por súbditos portugueses, nos Estados 
Unidos, também despertaram o interesse de Cipriano Ribeiro Freire. Dois 
portugueses, em ocasiões diferentes, foram-lhe pedir um passaporte para 

6 2 Id., ibid. 

63 "2. Dos portos destes Estados Unidos se dirigiram nos últimos annos para o commercio illicite e 
clandestino do Brazil algumas embarcaçoens, como me constou depois que aqui cheguei, e no de 
1793 voltou a este mesmo porto huma que allí levara contrabandos, e trouxera páo brazil, e 
outros géneros em retorno. A minha vigilância e severidade a este respeito, tem contido o espirito 
destas especulaçoens, que fomentavam, e em que levavam parte indirecta, pessoas que haviam 
estado em Portugal, e que se correspondiam com outras no Brazil, como vim a descubrir. Agora 
me consta que de Nova Bedford, em Nova Inglaterra, saíra o navio Harmonia em 17 de Junho, 
que se diz ir unicamente pescar naquellas costas. Não duvido porém de que V. Exa. julgue este 
objecto digno de immediata providencia, e das ordens mais promptas e positivas, cazo de se naõ 
acharem já expedidas aos governadores de Sua Magestade para a exacta e impreterível vigilância 
que se quer, e para que se proceda com todo o rigor que as nossas leys prescrevem, contra as 
pessoas incursas em hum commercio defendido, e ao qual os americanos naõ podem ter a mais 
distante pertençaõ. E permitta-me V. Ex^. de representar-lhe: que se naõ devem poupar os 
americanos infractores deste nosso privativo commercio; por que este governo os naõ ousará 
proteger de modo algum; e se elles se avezarem a esta navegação, difficilmente nos veremos 
livres da frequência das suas tentativas, e das consequências de huma communicação directa" 
Id., Ibid. Ofício n°. 51 do ministro residente, Cipriano Ribeiro Freire, para o Secretário de Estado 
dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa Coutinho, datado de Filadélfia, 6 de 
Agosto de 1795. 
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poderem fazer navegar sob bandeira por tuguesa u m bergantim inglês, 
apresado pelos franceses, agora na posse de um cidadão americano, a quem 
o queriam comprar. O ministro português, porém, recusou, pois os 
documentos que pedira aos compradores não lhe t inham sido facultados, 
dado que, pa ra o efeito, o min i s t ro necess i t ava de certificados 
demonstrativos de que os requerentes t inham capacidade financeira para 
esta aquisição e do não envolvimento de estrangeiros na transacção. Tinham 
também de apresentar o registo da tripulação, sendo obrigatório que 3 / 4 
desta fosse constituida por portugueses. Por último, era, ainda, preciso uma 
prova de que o navio viajaria directamente para Lisboa, onde pagaria os 
direitos estipulados e lhe seria passado, pela Secretaria da Marinha, o 
passaporte com o qual poeria navegar sob pavilhão português. Por outro 
lado, Freire tinha dúvidas acerca da situação legal deste navio. Os Estados 
Unidos apenas podiam tomar uma decisão acerca "da violação do seu 
território" e do embargo ou desembargo da embarcação apresada, nos seus 
portos. Uma vez que não tinha sido julgado pela nação apresadora, se acaso 
fosse abordado, no alto mar, por um corsário ou navio de guerra britânico, 
que conseguisse averiguar a sua história, seria levado para portos ingleses. 
Aí, seria julgado pelo Almirantado, que não deixaria de condenar a 
embarcação, considerando ilegal a sua última compra. Perante a recusa do 
representante português, a aquisição da referida embarcação não se chegou 
a efectuar. 

No entanto, Cipriano Ribeiro Freire reconhecia que, não raro, era 
vantajosa a compra de navios em portos norte-americanos. Algumas vezes os 
preços praticados mostravam-se favoráveis, outras , dada a si tuação do 
mercado português, era lucrativa a aquisição de veleiros, de forma a 
transportar para Portugal mercadorias de que o país carecia, ou cujos custos 
se apresentavam convidativos. Poderia, ainda, facilitar o regresso de 
tripulações cujas embarcações em mau estado não pudessem navegar, além 
de que permitiria aos seus proprietários e mais interessados "fazerem os 
retornos debaixo do plano com que emprendèram as suas expediçoens". 
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Perante isto, o ministro necessitava de instruções para estar apto a 
responder a qualquer destas eventualidades64. 

Portugal continuou a política de proteger o comércio estadunidense 
no Mediterrâneo, mostrando-se as autoridades americanas gratas por este 
auxílio. No entanto, estas mostravam-se interessadas em negociar a paz com 
Argel e resgatar os prisioneiros ali detidos. Como negociador enviaram o 
coronel David Humphreys, então, ministro residente em Lisboa. Estas 
negociações, porém serão amplamente mencionadas no capítulo 7. 

Segundo Cipriano Ribeiro Freire o dinheiro necessário para a paz não 
constituía problema, até porque deste modo se poupavam as despesas de 
construção de fragatas. Estes vasos de guerra eram considerados supérfluos, 
dado os Estados Unidos não terem qualquer contencioso com nenhuma das 
potências europeias6 5 . O coronel Humphreys na opinião do ministro 
português fora à América dar conta do estado das negociações e receber 
ordens e instruções. Os argelinos pretendiam armas e munições, no que o 
governo estava de acordo, mostrando-se, mesmo, decidido a propor ao 
Congresso a revogação das leis que proibiam a sua exportação. Esta moção 
foi aprovada tanto pela Câmara dos Representantes como pelo Senado. 
Entretanto, o Presidente nomeara cônsules para as potências berberescas, 
decisão que contara com o apoio do Senado. Além disto, quando David 
Humphreys embarcou levava consigo 200.000 dólares, para resgatar os 
americanos cativos em Argel66. Calculavam-se em 100 o número de 
prisioneiros e para a libertação de cada um era pedida a quantia de 2.000 
dólares, o que perfazia a soma de que o coronel Humphreys se fazia 
acompanhar. Além disto era, ainda, necessário dar presentes a vários 
funcionários argelinos. Os Estados Unidos tinham também concordado em 

6 4 Id., ibid. Ofício na. 23 do ministro residente, Cipriano Ribeiro Freire, para o Secretário de Estado 
dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa Coutinho, datado de Filadélfia, 20 
de Março de 1795. 

6 5 Id., ibid. Ofício na. 22 do ministro residente, Cipriano Ribeiro Freire, para o Secretário de Estado 
dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa Coutinho, datado de Filadélfia, 20 
de Março de 1795. 

6 6 Id., ibid. Ofícios no». 21 e 22 do ministro residente, Cipriano Ribeiro Freire, para o Secretário de 
Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa Coutinho, datados de 
Filadélfia, 1 e 20 de Março de 1795. 
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pagar um tributo anual de 12.000 sequins ou seja, 24.000 dólares, embora 
até à conclusão do tratado se prévisse uma despesa de 700.000 dólares67. 

No entanto, os dois navios que transportavam as munições e tudo o 
mais exigido por Argel foram apresados por vasos de guerra franceses e 
levados para portos espanhóis. Entretanto, fora lançada à água, em Boston, 
a fragata de guerra de 32 canhões destinada ao Dei, pelos Estados Unidos68 . 
Além disto, Argel comprou e encomendou outros navios de guerra aos norte -
americanos, que, em Janeiro de 1798, enviaram a fragata prometida a bordo 
da qual seguia o cônsul nomeado para esta potência, bem como vários 
presentes e cerca de 300.000 dólares69. Cipriano Ribeiro Freire criticava as 
promessas feitas, dizendo que este país, umas vezes lutava contra os piratas 
berberescos e outras fornecia-lhes meios para as suas actividades. Assim, 
enquanto os Estados Unidos estivessem em paz com Argel, fornecer-lhes-iam 
todas as embarcações que necessitassem. Ora, todo o material cedido podia 
vir ser utilizado contra os interesses es tadunidenses . A propósito, o 
diplomata desabafava dizendo ser assim que os americanos retribuiam as 
provas de amizade recebidas de vários países europeus7 0 , estando por certo a 
pensar na protecção dada por Lisboa contra os piratas argelinos. 

6 7 Id., ibid. Ofício n°°. 71 e 73 do ministro residente, Cipriano Ribeiro Freire, para o Secretário de 
Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa Coutinho, datados de 
Filadélfia, 3 e 12 de Março de 1796. 

6 8 "5. Os dous navios que este governo havia enviado com muniçoens-navaes, e outros géneros ao 
Dey e Regência de Argel, para pre-encher as condiçoens do seu tratado de páz e amizade, tem 
ambos sido aprezados por embarcaçoens de guerra francezas, e conduzidos aos portos de 
Hespanha, segundo os avizos que tem chegado a este Secretario de Estado; e as representaçoens 
mais urgentes seriam feitas na corte de Madrid, para se obter a liberdade dos ditos navios e suas 
cargas, que navegavam com todos os papeis de már, que authenticamente provavam ser a 
propriedade dos Estados Unidos, e destinada directamente para aquelle governo. — Em Boston 
se acaba de lançar ao már huma fragata de guerra de 32 canhões, de que estes Estados Unidos 
da America intentam fazer presente, segundo promessa expressa, ao dito Dey e Regência de 
Argel; logo que se ache apprestada, e em termos de lhe ser enviada" Id., correspondência 
recebida, correspondência das Legações Portuguesas. Washington, caixa 551 (1797-1812). 
Ofício nB. 123 do ministro residente, Cipriano Ribeiro Freire, para o Secretário de Estado dos 
Negócios Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa Coutinho, datado de Filadélfia, 6 de 
Setembro de 1797. 

6 9 Id., Ibid. Ofício nfi. 131 do ministro residente, Cipriano Ribeiro Freire, para o Secretário de 
Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa Coutinho, datado de 
Filadélfia, 19 de Fevereiro de 1798. 

7 0 "E deste modo, tal he o interesse momentâneo, a ley da necessidade, ou a descordancia dos 
interêsses-politicos das naçoens, que a mesma potencia que em hum dia repelle as piraterias 
desta Barbaresca com indignação, em outro lhe subministra meios directos de hostilizar as 
naçoens naõ só rivaes mas amigas, e os instrumentos que cedo podem ser convertidos contra ella 
mesma." Id., Ibid. Ofício nQ. 123 do ministro residente, Cipriano Ribeiro Freire, para o Secretário 
de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa Coutinho, datado de 
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As autoridades dos Estados Unidos preocupavam-se, contudo, com o 
futuro de Portugal, pois, caso a França fizesse a paz apenas com alguns dos 
países beligerantes, continuando, no entanto, a guerra contra a Inglaterra, 
os portugueses, devido às alianças existentes, teriam de auxiliar esta 
potência, que se poderia aproveitar da marinha lusa. Por outro lado, se 
Lisboa e Argel assinassem a paz, a navegação estadunidense ficaria à mercê 
dos corsários argelinos. Esta era, aliás, a razão pela qual os americanos se 
mostravam interessados no que pudesse acontecer a Portugal71. Não admira 
assim, que fossem recebidas com agrado as notícias da esquadra portuguesa 
cont inuar no estreito de Gibraltar e proteger os veleiros da jovem 
república72. Entretanto, a paz entre este país e Argel foi assinada e renovado 
o tratado com Marrocos, pelo que para a completa segurança dos barcos 
americanos no Mediterrâneo faltavam acordos com Tunis, Tripoli e o Império 
Otomano, estando, ainda, a decorrer negociações para este fim sob os 
auspícios da França7 3 

Durante a missão de Cipriano Ribeiro Freire, nos Estados Unidos, 
visitou este país o jovem luso-brasileiro Hipólito José da Costa, futuro 
redactor do Correio Braziliense, o qual chegou a Filadélfia a 13 de Dezembro 

Filadélfia, 6 de Setembro de 1797. "Naõ escapará certamente á penetração de V. Ex8. notar, que, 
com tanto que os americanos se achem em páz com estas potencias barbarescas, lhes forneceram 
sem escrúpulo todos os navios de guerra e muniçoens de que carecerem, e que farám deste 
illicito tráfico hum dos ramos do seu commercio, em retorno das provas de amizade que tiverem 
recebido e receberem das potencias da Europa." Id., ibid. Ofício na . 131 do ministro residente, 
Cipriano Ribeiro Freire, para o Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, Luís 
Pinto de Sousa Coutinho, datado de Filadélfia, 19 de Fevereiro de 1798. 

7 1 "Communicarei também a V. Exa. o que tenho podido comprehender por bons canaes, que este 
governo vendo que a probabilidade de huma páz geral com França se acha mais remota, do que 
ha mezes esperava, recêa hoje que aquella naçaõ a haja de effectuar somente com algumas das 
potencias belligérantes; e que a Grande Bretanha continuando a guerra com vigor, una así 
aquellas monarchias na sua íntima alliança, e interesses; e que neste cazo Portugal siga a sua 
sorte, e Inglaterra se approveite da marinha portugueza, ao mesmo passo que ajuste hum 
accommodamento com Argel, e deste modo fique novamente o commercio americano exposto á 
pirataria dos seus corsários." lá..correspondência das Legações Portuguesas. Washington, caixa 
550 (1777-1796). Ofício nB. 19 do ministro residente, Cipriano Ribeiro Freire, para o Secretário 
de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa Coutinho, datado de 
Filadélfia, 24 de Fevereiro de 1795 e Ofício na . 46 do ministro residente, Cipriano Ribeiro 
Freire, para o Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa 
Coutinho, datado de Filadélfia, 5 de Julho de 1795. 

7 2 Id., ibid. Ofício na. 51 do ministro residente, Cipriano Ribeiro Freire, para o Secretário de Estado 
dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa Coutinho, datado de Filadélfia, 6 de 
Agosto de 1795. 

7 3 Id., ibid. Ofício nB. 66 do ministro residente, Cipriano Ribeiro Freire, para o Secretário de Estado 
dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa Coutinho, datado de Filadélfia, 28 
de Janeiro de 1796. 
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de 1799. Uma das finalidades desta viagem, segundo instruções do Secretário 
de Estado da Marinha, D. Rodrigo de Sousa Coutinho, era a de investigar 
métodos de cultivo de certos produtos agrícolas e obter sementes de plantas 
que podessem ser utilizadas em Portugal e Brasil. Outros dos objectivos 
prendiam-se com o estudo da indústria extractiva do ferro e obtenção de 
informações sobre hidráulica. Hipólito José da Costa deveria ainda visitar o 
México, a fim de conseguir informações sobre a cochonilha e a cultura de 
algumas espécies vegetais, bem como dados acerca da extracção de ouro e 
prata nesta colónia espanhola. Seguindo o concelho de Cipriano Ribeiro 
Freire, o jovem manteve-se em Filadélfia durante o Inverno, onde estabeleceu 
contactos úteis. A partir da Primavera começou a s u a viagem, tendo 
percorrido 14 dos 16 estados da federação norte-americana. Visitou, ainda, 
Montréal, embarcando incógnito para o México, porque o ministro da 
Espanha, apesar das diligências de Cipriano Ribeiro Freire, se recusou a 
conceder-lhe passapor te , dando-lhe em vez disso, u m a s car tas de 
recomendação para os governadores de Havana e Nova Orleães, que 
pareceram suspei tas ao diplomata português. Hipólito José da Costa 
regressou a Portugal em finais de 1800, depois de uma estada de quase dois 
anos na América do Norte74. 

Nos inícios de Maio de 1797, os comissários da nova capital federal, 
Washington, escreveram a Cipriano Ribeiro Freire oferecendo a Portugal um 
lote de terra na cidade, então em construção, para a edificação de uma 
residência para os representantes portugueses, junto do governo dos Estados 
Unidos. O diplomata agradeceu, informando que iria dar disto parte a 

7 4 Id., correspondência recebida, correspondência das Legações Portuguesas. Washington, caixa 
551 (1797-1812). Ofício n s . 145 do ministro residente, Cipriano Ribeiro Freire, para o Secretário 
de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa Coutinho, datado de 
Londres, 22 de Dezembro de 1798; PEREIRA, Hippolyto José da Costa — Memoria sobre a 
viagem aos Estados Unidos. «Revista do Instituto Histórico e Geographico Brasileiro, Rio de 
Janeiro, 21 , 1858, p. 351-352; 362-363; MELLO, F. I. Homem de —Blographia dos brasileiros 
illustres por armas, letras, virtudes, etc. Hyppolito José da Costa Pereira. «Revista trimensal do 
Instituto Histórico Geographico e Etnographico do Brasil, Rio de Janeiro, 35, 2 a . parte, 1872, p. 
205; SILVA, Manuel Cicero Peregrino da — O patriarcha dos Jornalistas brasileiros, Hippolyto 
José da Costa Pereira Furtado de Mendonça — 1774-1823. «Revista do Instituto Histórico e 
Geographico Brasileiro, Rio de Janeiro, 94 (148), 1923, p. 786-787; BARBOSA, Francisco de 
Assis — Hipólito José da Costa e os Estados Unidos. «Lanterna Verde. Boletim da Sociedade 
Felipe d'Oliveira, Rio de Janeiro, 7, 1943, p. 41-42; 44; 51 . HERRICK, Jane — The Correio 
Braziliense. Critic oj a Portuguese policy in Brazil 1808-1822, Washington, D.C., 1948, 
dissertação para "Master of Arts" policopiada, p. 3-4; HOWER, Alfred —Hipólito da Costa and 
Luso-Brazilian journalism in exile: London, 1808-1822, Cambridge, Massachusetts, 1954, 
dissertação de doutoramento policopiada, p. 65-72. 
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Lisboa, e ficar a aguardar ordens. Na mesma al tura, os ministros da 
Espanha, Grã-Bretanha, Holanda e possivelmente da França receberam 
propostas do mesmo tipo. No entanto, j á em 1794 fora feita, pelos 
comissários, ao encarregado de negócios de Carlos IV, uma oferta verbal de 
um local na cidade de Washington. Apesar da resposta positiva do governo 
espanhol, esta dádiva, até 1797, não teve quaisquer consequências, devido 
aos vários problemas decorrentes da edificação deste novo aglomerado 

urbano. 
O enviados de Madrid e Londres partiram quase de imediato para a 

nova cidade, a fim de escolher a parcela de terreno que melhor lhes 
conviesse. Freire, porém, não achou próprio proceder a esta diligência sem 
autorização expressa do seu governo. Caso fosse decidido aceitar o terreno 
oferecido, pedia para lhe ser indicado se o deveria ir escolher, bem como e 
quando começaria a obra. Além disto, achava preferível que fosse enviado de 
Portugal o projecto do edifício a construir75 . 

As autoridades portuguesas deram ordens no sentido de que a 
aceitação da oferta dos Estados Unidos fosse aceite e ordenaram a Freire 
para se deslocar a Washington, a fim de escolher o terreno. Este, contudo, 
teve de adiar a viagem até à Primavera, devido à neve e ao gelo, que, 
inclusive, t inha feito parar as obras na nova capital7 6 . Em Maio do ano 
seguinte, o ministro dirigiu-se à cidade em construção, onde examinou 

7 5 Id., correspondência recebida, correspondência das Legações Portuguesas. Washington, caixa 
551 (1797-1812). Ofício na. 117 do ministro residente, Cipriano Ribeiro Freire, para o Secretário 
de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa Coutinho, datado de 
Filadélfia, 20 de Maio de 1797; SOUSA, Maria Leonor Machado de — Um ano de diplomacia luso-
amerlcana. Francisco Solano Constâncio (1822-1823), Lisboa, Imprensa Nacional-Casa da 
Moeda, 1988, (col. Temas Portuguesas), p. 67-68. Vide Anexo II doe. n2. 20. 

7 6 A.N.T.T., Ministério dos Negócios Estrangeiros, Arquivo Central, correspondência recebida, 
correspondência das Legações Portuguesas. Washington, caixa 551 (1797-1812). Ofício n a . 128 
do ministro residente, Cipriano Ribeiro Freire, para o Secretário de Estado dos Negócios 
Estrangeiros e da Guerras, Luís Pinto de Sousa Coutinho, datado de Filadélfia, 1 de Dezembro de 
1797; "As continuadas neves, e gelos que tem predominado desde o mez proximo passado, 
fizeram cessar todas as obras-publicas, e particulares, na cidade federal de Washington, até a 
Primavera próxima; e os mesmos comissários se acham auzentes daquella nova capital: rasão por 
que tenho forçosamente differido para o tempo conveniente de passar áquelle sítio, para a 
acceitaçaõ que devo fazer, conforme as reaes ordens de Sua Magestade, do chaõ que os ditos 
commissarios tem offerecido a Portugal, para a edificação de huma caza que sirva de residência 
aos ministros de Sua Magestade Fidelíssima nestes Estados Unidos. — E consequentemente, só 
depois da escolha, e acceitaçaõ do terreno, he que poderei ter a honra de transmittir a V. Exa. as 
mais informaçoens que me vêm prescriptas; do plano do sítio e edifício conveniente (com 
commodidade mas sem luxo) e do orçamento da despeza que elle poderá importar." Id., ibid. 
Ofício n°. 130 do ministro residente, Cipriano Ribeiro Freire, para o Secretário de Estado dos 
Negócios Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa Coutinho, datado de Filadélfia, 28 de 
Dezembro de 1797. 
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vários locais e falou com diversas pessoas, enquanto esperava pela chegada 
dos comissários. Um deles, Gustav Scott, após ter regressado, entrou em 
contacto com o diplomata português, colocando-se à sua disposição e 
chamando a atenção para o facto do lote, só poder ser escolhido entre os que 
eram propriedade federal. Os espaços destinados, no plano original, às 
representações estrangeiras não lhe agradaram, por não serem salubres, 
além de que uma vez cercados por construções particulares ficariam sem 
vista nenhuma. Também não achou próprios para local de residência, de um 
representante diplomático, outros terrenos que lhe foram propostos. Assim, 
escolheu um quarteirão, com uma localização excelente, situado mesmo ao 
lado do domicílio oficial do Presidente dos Estados Unidos, conforme se vê 
assinalado no mapa V. I 7 7 . 

Cipriano Ribeiro Freire descreve a parcela escolhida como estando 
situada "sobre huma collina, ou elevação de 53 pés ao nivel da maré preamar 
no rio Potomac, que fica si tuada a breve conveniente distancia da caza do 
Presidente dos Estados Unidos, e das repartiçoens de estado e governo; 
gozando da vista dos jardins próximos sobre que domina, do prospecto vasto 
dos dous grandes rios e partes de Virginia e Maryland, e unindo em si todas 
as conveniências que se podiam dezejar." Este terreno, a leste do lote 171, é 
presentemente um espaço verde incluído no quarteirão delimitado pela 17th 
Street, pela State Place, pela South Executive Avenue e pela E Street, a 
sudoeste dos jardins da Casa Branca. Conforme se vê, a localização era 
excepcional e a melhor que havia para oferecer a qualquer país. Os 
comissários reuniram-se no dia seguinte e aprovaram esta escolha, 
prometendo que não seria autorizada a construção de edifícios à volta, que 
obstruissem a vista78. 

O representante português não perdeu tempo a encomendar ao 
arquitecto inglês George Hadfield, que dirigia e superintendia as obras do 

O mapa reproduzido está guardado nas colecções da Biblioteca Nacional de Lisboa e foi enviado 
para Lisboa anexo ao ofício n°. 140 do ministro residente, Cipriano Ribeiro Freire, para o 
Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa Coutinho, 
datado de Filadélfia, 10 de Junho de 1798, a que fazemos referência na nota seguinte. 

A.N.T.T., Ministério dos Negócios Estrangeiros, Arquivo Central, correspondência recebida, 
correspondência das Legações Portuguesas. Washington, caixa 551 (1797-1812). Ofício nB. 140 
do ministro residente, Cipriano Ribeiro Freire, para o Secretário de Estado dos Negócios 
Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa Coutinho, datado de Filadélfia, 10 de Junho de 
1798; SOUSA, Maria Leonor Machado de, ob. cit., p. 68-69. Vide Anexo II doc. n s . 21 . 
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Capitólio, o projecto do edifício a implantar no lote doado. A construção 
devia ser baixa, pois o terreno era vasto e situava-se num ponto elevado. O 
ministro preferia uma casa de tipo inglês, com as dependências anexas 
(cozinha, copa e adega) debaixo do primeiro andar, influência da sua 
prolongada estada na Inglaterra. J á a cocheira, cavalariça, palheiro e 
quartos de alguns criados deviam situar-se em edifício separado, havendo em 
tudo isto o senão de serem necessários quase 52.000 dólares para a 
conclusão de uma tal obra7 9 . 

Apesar deste início auspicioso, a verdade é que não se chegou a 
construir nada na parcela cedida, tendo para isso contribuido vários 
factores. Freire regressou a Portugal, em finais de 1799 8 0 e o governo 
português não teve nenhum representante diplomático junto do executivo 
dos Estados Unidos, até 1805. Depois desta data, e até 1816, os interesses 
portugueses estiveram a cargo de um simples encarregado de negócios. A isto 
podemos acrescentar, o elevado custo da construção projectada e o facto de 
Portugal ter vivido momentos difíceis a partir de 1800, tendo o país de fazer 
face a necessidades bem mais prementes, que não se coadunavam com a 
construção de um edifício dispendioso para alojar a sua representação na 
nova capital americana. Por outro lado, os diplomatas portugueses, caso de 
Correia da Serra, preferiram continuar a viver em Filadélfia, cidade muito 
mais sofisticada e atractiva, do ponto de vista cultural, que Washington. 

A febre-amarela era uma doença de carácter epidémico que afligia 
regularmente a costa leste dos Estados Unidos, por al turas do Verão e 
Outono. Daí, que Freire volte a falar deste assunto em Setembro de 1795. As 
ligações marít imas e terrestres entre Filadélfia, Norfolk e Nova Iorque 
tinham sido interrompidas, a partir de 31 de Agosto, por um período de dois 
meses, por ordem do governador da Pensilvânia. Em fins de Outubro, 
todavia, já as comunicações com Nova Iorque haviam sido restabelecidas e a 

7 9 Id., ibid. Ofícios, nQ". 144 e 146 do ministro residente, Cipriano Ribeiro Freire, para o Secretário 
de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa Coutinho, datados de 
Filadélfia, 1 de Novembro e 23 de Dezembro de 1798. Utilizando os mesmos critérios dos do 
capítulo 3 verificámos que o valor estimado para a construção deste edifício em 1798, 51.953,54 
dólares equivaleria a cerca de 571.839,93 dólares em 1991. Vide Anexo II doe. na. 23. 

8 0 MAGALHÃES, José Calvet de, ob. cit., p. 57. 
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epidemia considerada como debelada, tendo nesta cidade ocorrido 732 
mortes. No entanto, em outros portos atlânticos apareceram manifestações 
desta doença e nem a própria cidade de Filadélfia escapou, embora não 
tivesse atingido a gravidade de 179381 . 

No Verão de 1797, a febre-amarela voltou a atacar com violência a 
costa leste dos Estados Unidos, tendo só na capital da Pensilvânia, morrido 
1.292 pessoas. Não foi, porém, tão devastadora quanto o poderia ter sido, 
devido às rigorosas medidas tomadas A epidemia forçou, inclusive, à saída 
da cidade de diversas repartições do governo federal e o próprio Cipriano 
Ribeiro Freire partiu para o campo82 . Segundo este diplomata Filadélfia 
parecia deserta, dado terem-na deixado cerca de 20.000 pessoas e a 
transferência da alfândega, para um localidade distante 15 milhas, criou 
dificuldades à classe mercantil83 . Só com a chegada do frio do Outono é que 
esta epidemia foi completamente debelada, todos os ausentes poderam 
regressar às suas casa e ocupações e os navios provenientes das índias 
Ocidentais deixaram de estar sujeitos a quarentena8 4 . 

Em Agosto de 1798 mais uma vez, partes do território estadunidense 
são assolados por esta doença, forçando o representante de Lisboa a deixar a 
então capital dos Estados Unidos, seguindo o exemplo de muitos dos seus 
habitantes e de várias repartições governamentais8 5 . Em 1798, a febre -

A.N.T.T., Ministério dos Negócios Estrangeiros, Arquivo Central, correspondência recebida, 
correspondência das Legações Portuguesas. Washington, caixa 550 (1777-1796). Ofícios nB \ 57 
e 60 do ministro residente, Cipriano Ribeiro Freire, para o Secretário de Estado dos Negócios 
Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa Coutinho, datado de Filadélfia, 15 de Setembro e 
30 de Outubro de 1795; AUGUSTIN, George, ob. cit., p. 771-772, 919, 928, 967,987, 993, 995, 
1019. 

A.N.T.T., Ministério dos Negócios Estrangeiros, Arquivo Central, correspondência recebida, 
correspondência das Legações Portuguesas. Washington, caixa 551 (1797-1812). Ofício nQ. 123 
do ministro residente, Cipriano Ribeiro Freire, para o Secretário de Estado dos Negócios 
Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa Coutinho, datado de Filadélfia, 6 de Setembro de 
1797. 

Id., ibid. Ofício n s . 124 do ministro residente, Cipriano Ribeiro Freire, para o Secretário de 
Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa Coutinho, datado de 
Filadélfia, 11 de Outubro de 1797. 

Id., ibid. Ofícios ne". 125 e 126 do ministro residente, Cipriano Ribeiro Freire, para o Secretário 
de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa Coutinho, datados de 
Filadélfia, 26 e 30 de Outubro de 1797. 

Id., ibid. Ofícios nQa. 143 e 144 do ministro residente, Cipriano Ribeiro Freire, para o Secretário 
de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa Coutinho, datados de 
Filadélfia, 24 de Agosto e 1 de Novembro de 1798. 
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amarela atingiu mais localidades do que a do ano anterior e matou muito 
mais gente, só em Filadélfia faleceram cerca de 3.506 pessoas86 . Freire não 
anda muito longe da verdade, quando escreve ter a mortalidade sido superior 
ao triplo da de 179787 . E, tal como em anos anteriores, só a chegada do frio 
pôs fim à epidemia. No entanto, devido a incúria e negligência, algumas 
pessoas ainda contrairam a doença, n u m a altura em que as condições 
climatéricas se apresentavam bastante desfavoráveis à sua propagação88. 

O diplomata português era favorável à lei e à ordem e esperava que o 
governo americano conseguisse pôr fim à insurreição dos colonos da parte 
ocidental da Pensi lvânia. Es ta rebelião, classificada como "huma 
desobediência e opposição de exemplo funesto e contagioso para os mais 
estados e districtos da União", ocorrera porque os habitantes dessa região se 
recusavam a pagar os novos impostos lançados pelo poder federal, que 
recaiam sobre os alambiques e álcoois destilados89. E, pois, com satisfação 
que vê o fim deste episódio, além do mais, sem derramamento de sangue. À 
aproximação das tropas governamentais, os sublevados manifestaram desejo 
de se submeter e de cumprir as leis emanadas do Congresso. Freire louva as 
medidas tomadas pelo presidente George Washington, as quais permitiram 
que este incidente fosse sanado. Aliás, segundo o diplomata português uma 

8 6 AUGUSTIN, George, ob. cit., p. 772; 987. 

8 7 A.N.T.T., Ministério dos Negócios Estrangeiros, Arquivo Central, correspondência recebida, 
correspondência das Legações Portuguesas. Washington, caixa 551 (1797-1812)). Ofício nQ. 144 
do ministro residente, Cipriano Ribeiro Freire, para o Secretário de Estado dos Negócios 
Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa Coutinho, datado de Filadélfia, 1 de Novembro de 
1798. 

8 8 Id., ibid. Ofício nQ. 147 do ministro residente, Cipriano Ribeiro Freire, para o Secretário de 
Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa Coutinho, datado de 
Filadélfia, 24 de Dezembro de 1798. 

8 9 "He de dezejar que os esforços incessantes, que faz este governo para tirar da allucinação em que 
se acham aquelles povos revoltados, os reclamem á paz, e a convicção da Just iça, de 
contribuírem, assim como todo os mais estados, para as exigências nacionaes; e que se previna 
ainda a infeliz effusão de sangue desta parcial guerra civil que fica imminente." A.N.T.T., 
Ministério dos Negócios Estrangeiros, correspondência recebida, correspondência das Legações 
Portuguesas. Washington, caixa 550 (1777-1796). Ofício ns. 2 do ministro residente, Cipriano 
Ribeiro Freire, para o Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de 
Sousa Coutinho, datado de Filadélfia, 21 de Setembro de 1794. 
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das características da sua actuação política era a firmeza que demonstrava 
em situações de crise, utilizando sempre os meios legais ao seu dispor90 . 

Uma vez resolvido este conflito, a Pensilvânia não se manteve 
tranquila por muito tempo, pois, na Primavera de 1799, voltou a revoltar-se 
contra os impostos lançados sobre as terras e as casas. Freire, no entanto, 
não duvidava que esta insurreição seria pronta e rapidamente debelada91 . 

A venda de cavalos e munições, para as ilhas ocupadas pelas forças 
inglesas, provocou um levantamento na Virginia, onde estava um navio 
prestes a partir, e protestos da parte do representante francês. O governo 
americano defendeu-se argumentando que os seus cidadãos t inham tido 
sempre liberdade de manufacturar, vender e exportar armas, ocupação que 
era uma forma de subsistência para muitas pessoas. Além disto, os Estados 
Unidos também forneciam armamento aos franceses92. 

Os americanos, entretanto, estavam a tentar criar uma marinha de 
guerra, tendo o Congresso votado a construção de seis fragatas. No entanto, 
nos inícios de 1795, cinco delas, ainda estavam longe de poder entrar ao 
serviço. Es t a força permit i r - lhes- ia defender a s u a navegação do 
Mediterrâneo dos ataques dos piratas argelinos, sobretudo depois que esta 
potência norte-africana assinara um trégua com Portugal, e fazer face às 
acções cometidas pela Royal Navy contra os barcos estadunidenses9 3 . Um 

9 0 "Mas, ás medidas prudentes, decisivas, e firmes do Presidente destes Estados Unidos, se deve 
hum êxito taõ prompto e taõ feliz; não sendo da sua grande política temporizar nem obrar 
timidamente em circumstancias essenciais e urgentes, mas sim de proceder intrepidamente, por 
meios legaes, e cora forças sufficientes, aos justos fins que se propõem." Id., Ibid. Ofício nQ. 9 do 
ministro residente, Cipriano Ribeiro Freire, para o Secretário de Estado dos Negócios 
Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa Coutinho, datado de Filadélfia, 17 de Novembro 
de 1794. 

9 * Id., ibid.correspondência das Legações Portuguesas. Washington, caixa 551 (1797-1812). Ofício 
nQ. 155 do ministro residente, Cipriano Ribeiro Freire, para o Secretário de Estado dos Negócios 
Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa Coutinho, datado de Filadélfia, 7 de Abril de 
1799. 

9 2 Id., correspondência recebida, correspondência das Legações Portuguesas. Washington, caixa 
550 (1777-1796). Ofícios nQs. 68 e 69 do ministro residente, Cipriano Ribeiro Freire, para o 
Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa Coutinho, 
datados de Filadélfia, 7 e 25 de Fevereiro de 1796. 

9 3 Id., tbld. Ofício nB. 16 do ministro residente, Cipriano Ribeiro Freire, para o Secretário de Estado 
dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa Coutinho, datado de Filadélfia, 12 
de Janeiro de 1795. 
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ano depois, estes vasos de guerra ainda estavam muito longe de estar 
prontos, devido à dificuldade em se obter madeiras de cedro vermelho e 
carvalho verde [red cedar e live oak) de dimensões apropriadas. Estes 
trabalhos e os das fortificações em vários portos eram realizados sem 
pressas94. 

A lentidão na construção das fragatas mostra, em nossa opinião, que 
os norte-americanos estavam confiantes de que não se envolveriam tão cedo 
em qualquer conflito. Aliás, segundo o próprio Cipriano Ribeiro Freire ainda 
demoraria muito tempo até que os Estados Unidos viessem a possuir forças 
marítimas. A culpa deste atraso devia-se, além do mais, à vontade dos seus 
órgãos de soberania quererem fazer economias95. Em Março de 1797, uma 
das fragatas encontrava-se pronta para ser lançada à água e as outras três 
estavam em fase ad ian tada de construção. No entanto , segundo o 
representante português, o Congresso considerou "este limitado armamento 
naval, como muito dispendioso", tratando-o "com huma indifferença e 
mesquinheria pouco consonantes com a sua situação política"96. Contudo, 
alguns meses depois, o diplomata português escrevia que dos três vasos de 
guerra em construção, em três portos dos Estados Unidos, o de Baltimore já 
fora lançado à água, o de Boston estava em estado adiantado, enquanto o de 
Filadélfia ia sendo lentamente acabado9 7 . 

As relações dos norte-americanos, de origem europeia, com as tribos 
ameríndias também foram alvo de interesse por parte de Cipriano Ribeiro 
Freire, que não deixou de enviar para Lisboa informações acerca deste 
assunto. Embora fosse algo que a nosso ver não poderia afectar as relações 

9 4 Id., ibid. Ofício nB. 66 do ministro residente, Cipriano Ribeiro Freire, para o Secretário de Estado 
dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa Coutinho, datado de Filadélfia, 28 
de Janeiro de 1796. 

9 5 Id., ibid. Ofício nQ. 70 do ministro residente, Cipriano Ribeiro Freire, para o Secretário de Estado 
dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa Coutinho, datado de Filadélfia, 25 
de Fevereiros de 1796. 

9 6 Id., correspondência recebida, correspondência das Legações Portuguesas. Washington, caixa 
551 (1797-1812). Ofício n s . 112 do ministro residente, Cipriano Ribeiro Freire, para o Secretário 
de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa Coutinho, datado de 
Filadélfia, 26 de Março de 1797. 

9 7 Id., tbld. Ofício n s . 123 do ministro residente, Cipriano Ribeiro Freire, para o Secretário de 
Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa Coutinho, datado de 
Filadélfia, 26 de Setembro de 1797. 
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luso-americanas, o ministro juntou ao seu despacho, de 24 de Fevereiro de 
1795, traduções dos tratados de paz assinados com as várias tribos índias, 
no decurso do ano de 1794. Isto permitiria às autoridades portuguesas ver 
que o governo americano t inha intenções pacíficas para com os "habitantes 
aboriginaes do interior da America Septentrional", a quem desejava civilizar. 
No entanto, a guerra contra os ameríndios do norte do rio Ohio, a que já 
anteriormente fizera referência continuava. 

Freire, revela-se um observador arguto e profético quando diz que a 
amizade entre os dois povos nunca poderia ser nem perfeita nem durável, 
dadas "as horrorosas crueldades commettidas contra os indios, suas terras e 
famílias". Assim, a animosidade e o rancor existente só com o tempo e com 
uma melhoria da atitude dos americanos poderia "estabelecer numa tolerável 
confiança" entre os nativos e os colonos. O diplomata tem palavras severas 
para com a população das zonas confinantes com os territórios índios, que, 
além de "aventureira e despojada de princípios", considerava "menos 
subordinada, e mais inclinada á perfidia" do que alguma vez t inham sido os 
indígenas. Todos os dias, aliás, os ameríndios eram vítimas de agressões, 
vexames e usurpações das suas terras. 

A venda de alguns milhões de jeiras de terra, nas fronteiras da 
Georgia, a maior parte das quais eram pertença de várias tribos índias, facto 
reconhecido pelo governo federal, são um exemplo das arbitrariedades 
comet idas con t ra as populações au tóc tones . Segundo Freire, a s 
consequências de um tal acto podiam ser terríveis, pois além da guerra 
contra os espoliados, podia provocar um conflito com a Espanha , cujos 
domínios confinavam com os territórios em litígio. Perante isto, e para 
obviar a males maiores, o poder federal foi obrigado a intervir98. Não foi fácil 

"3. Com este officio remetterei a V. Exa. trez tratados de paz, amizade, e subsidio, que os Estados 
Unidos celebraram ultimamente com différentes tribus de indios limitrophes; e délies julgará V. 
Ex3, do systêma pacifico deste governo, relativo a estes habitantes aboriginaes do interior da 
America Septentrional, e dos dezejos sinceros de civilisallos e de manter com elles a melhor 
correspondência. Mas naõ he infelizmente quasi de esperar o estabelecimento de huma amizade 
perfeita, e menos de longa duração; como tenho podido comprehender, até dos mesmos 
plenipotenciários que assignáram as ditas convençoens: porque as horrorosas crueldades 
commettidas contra os indios, suas terras e familias, tem nutrido e approfundado huma 
animosidade e rancor individual e hereditário taõ propenso á vingança que só o longo curso dos 
tempos, e o melhor procedimento dos americanos poderám dissipar impressoens de semelhante 
natureza, e estabelecer huma tolerável confiança. A ambição desmedida dos novos habitantes 
destes estabelecimentos confinantes, produz todos os dias aggressoens que mal se podem 
repremir a distancia tal; commettendo usurpaçoens contra as terras dos indios, e naõ 
escrupulizando em vexallos quando o podem faxer impunemente. Esta gente que tem migrado 
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determinar qual a decisão a tomar, uma vez que na apropriação destas 
terras tomaram parte pessoas altamente colocadas". 

Algum tempo depois, o diplomata português voltava a falar das 
intenções de certos americanos, sobretudo dos habitantes da Georgia, em 
anexarem os territórios espanhóis, confinantes com o seu estado. Mais uma 
vez as apreciações que faz acerca destas populações são extremamente 
negativas. Considera-as sem princípios, dominadas pela ambição e por 
projectos de usurpação, capazes de todas as infâmias para adquirirem a 
Florida Oriental e Ocidental. Deste modo, ficariam na posse da margem 
oriental do Mississipi e controlariam a navegação deste rio até ao golfo do 
México. Para obviar a isto, a Espanha tivera de tomar medidas defensivas, de 
forma a conseivar estas suas duas colónias. Como vemos, as atitudes dos 
cidadãos da Georgia eram fortemente reprovadas por Freire, que, no entanto, 
não deixava de fazer justiça ao governo federal e ao Presidente, os quais não 
concordavam com este procedimento. Embora o executivo e o Congresso 
tivessem poderes para reprimir tudo aquilo que afectasse o país, nunca o 
poder central iria contra as decisões de cada estado. O ministro português, 
porém, temia pelo futuro da federação quando o prestigiado George 
Washington deixasse a presidência100 . No entanto, em Fevereiro de 1796, o 
estado da Georgia acabou por anular a venda das terras em questão1 0 1 . 

para as partes mais remotas e extremas dos estados, he aventureira, e despojada de princípios, 
como dantes tenho tido a honra de informar a V. Ex8.; e como tal, menos subordinada, e mais 
inclinada á perfídia, do que jamais foram os mesmos índios. 
4. Com os do norte do rio Ohio continua sempre a guerra, posto que o general Wayne naõ tenha 
tido acção alguma contra elles, nem succésso ulterior que deva referir a V. Exa.; limitando-se á 
construcção daquellas fortificaçoens militares nos sítios mais vantajosos paar a preservação e 
defensa dos domínios dos Estado Unidos." A.N.T.T., Ministério dos Negócios Estrangeiros, 
correspondência recebida, correspondência das Legações Portuguesas. Washington, caixa 550 
(1777-1796). Ofício n°. 17 do ministro residente, Cipriano Ribeiro Freire, para o Secretário de 
Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa Coutinho, datado de 
Filadélfia, 24 de Janeiro de 1795 e ofício nQ. 2 do ministro residente. Cipriano Ribeiro Freire, 
para o Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa 
Coutinho, datado de Filadélfia, 21 de Setembro de 1794. 

9 9 Id., ibid. Ofício ne . 22 do ministro residente, Cipriano Ribeiro Freire, para o Secretário de Estado 
dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa Coutinho, datado de Filadélfia, 20 
de Março de 17'95. 

100 " H e indubitável que os georgianos, os mesmos da venda das terras dos Índios e que encravam 
nas de Hespanha, de que tenho ha tempos informado a V. Exa., sam os povos mais faltos de 
princípios, e mais dominados de ambição, e projectos de usurpação; destes Estados Unidos; e 
que consequentemente naõ haverá sizania que naõ semêem, nem insidia que naõ tramem, para 
adquirirem estas duas colónias hespanholas, e com ellas a posse de toda a margem oriental do 
Mississippi, e a livre navegação deste rio até o oceano, ou golfo do Mexico. E naõ vejo outro meio 
de prevenir este catastrophe, se naõ pondo-se Hespanha em estado de competente e tempestiva 
defêza, nestas suas duas importantes províncias, chaves daquella navegação. Devo porém naõ 
omittir de fazer justiça aos princípios deste governo, emanados do Presidente dos Estados 

399 



A propósito desta tentativa ilegal de venda de terras s i tuadas nas 
fronteiras do estado da Georgia, Cipriano Ribeiro Freire, que as classifica 
entre as mais férteis da América do Norte, teve oportunidade de referir que o 
preço de cada jeira se cifrava em cerca de 15 réis. O diplomata escrevia que 
as compras e vendas de terras nos Estados Unidos tinham sido um negócio 
rendoso. De facto, devido às convulsões europeias, muitos franceses, 
ingleses e holandeses, com medo do futuro, ou porque a isso foram 
compelidos, colocaram os s e u s capi ta is no cont inente amer icano, 
comprando para isso muitas terras. Isto traduziu-se em enormes lucros para 
os americanos, pois haviam adquirido os terrenos por baixo preço e tinham 
vendido com muito lucro os que menos lhes interessavam. Os europeus 
acabaram por fazer um mau negócio, pois muitos dos lotes localizavam-se 
em locais desabitados, além de que não havia gente suficiente para as 
cultivar. Por outro lado, em muitos casos, não se sabia quem t inha direito 
aos seus títulos de propriedade1 0 2 . O diplomata não deixou de fazer 
referência à corrupção ligada à venda de terras pertencentes aos ameríndios. 
Dois cidadãos americanos, "agentes de huma associação para a compra de 
17. milhões de geiras de terras", foram julgados por oferecerem dinheiro e 
acções a congressistas e senadores, para que estes votassem a favor da 

Unidos, que quanto delle depende, reprova, e atalha semelhantes procedimentos: mas os 
governos particulares de cada estado, sam perfeitamente independentes quanto ás operaçoens e 
medidas proprias; e o podêr-executivo, posto que seja da sua prerrogativa, ou competência, e 
dentro da linha descripta pela Constituição, com a concorrência do Congresso, de reprimir e 
cohibir actos que affectem a Confederação geral, seus interesses, e socêgo; com difficuldade, e 
assaz de temperamentos, e modificaçoens, ousará jamais tomar medidas decisivas que sejam 
oppostas ás decisões particulares de cada estado. E quando succéda que naõ seja o general 
Washington quem presida a estes Estados Unidos, com os grandes serviços, caracter, 
popularidade, e qualidades únicas que se reúnem na sua pessoa; a primeira dissençaõ entre o 
Poder Federativo, ou Congresso, e os governos de alguns dos estados da União, decidirá 
provavelmente da sua parcial independência e separação, sem o vinculo de legislação universal 
que até o presente os contêm debaixo de hum ponto central, donde dimana a uniformidade, 
prosperidade e força dos Estados Unidos". Id., ibid. Ofício n^. 47 do ministro residente, Cipriano 
Ribeiro Freire, para o Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de 
Sousa Coutinho, datado de Filadélfia, 15 de Julho de 1795. 

1 0 1 Id., ibid. Ofício nQ. 77 do ministro residente, Cipriano Ribeiro Freire, para o Secretário de 
Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa Coutinho, datado de 
Filadélfia, 11 de Abril de 1796. 

1 0 2 Id., ibid. Ofício nQ. 22 do ministro residente, Cipriano Ribeiro Freire, para o Secretário de 
Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa Coutinho, datado de 
Filadélfia, 20 de Março de 1795. 
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desapropriação das populações nativas, acabando, no entanto, por serem 

postos em liberdade103 . 

Nos finais de 1794, o ministro português também se preocupou com 
as conversações entre os Estados Unidos e a Espanha, acerca da navegação 
no rio Mississipi e dos limites entre o território do primeiro e as possessões 
norte-aimericanas do segundo. Freire achava que a liberdade de navegação no 
Mississipi não seria de modo algum vantajosa para Madrid que pretendia ver 
os seus navios pagaxem direitos de tonelagem iguais aos dos Estados Unidos 
e também que as mercadorias espanholas fossem taxadas do mesmo modo 
que as americanas1 0 4 . 

Algum tempo depois, em Março de 1795, o representante português 
insistia no facto do governo americano não estar em posição de desagradar 
aos franceses e não poder correr o risco de parecer favorecer a Inglaterra, 
pelo que t inha acabado por permitir a saída de dois corsários do porto de 
Filadélfia. Aliás, era previsível o aumento do poder e de recursos da França, 
após a ocupação da Holanda e da Espanha que Freire considerava iminente. 
A isto somar-se-ia, ainda, a atitude passiva da Prússia1 0 5 . A população 
americana, "principalmente a parte mais activa e democrática", na opinião 
de Cipriano Ribeiro Freire, mostrava-se favorável à França, desde que se teve 
a certeza da vitória sobre a Holanda e, ao mesmo tempo, mudava o tom do 
Secretário de Estado para com o ministro inglês em Filadélfia106. O 
diplomata escrevia isto num ofício datado de 14 de Abril de 1795 e cerca de 
um mês depois, a 16 de Maio, a Holanda foi obrigada a aceitar o tratado da 

1 0 3 Id., ibid. Ofício ns. 66 do ministro residente, Cipriano Ribeiro Freire, para o Secretário de 
Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa Coutinho, datado de 
Filadélfia, 28 de Janeiro de 1795. 

1 0 4 Id., ibid. Ofício ne . 15 do ministro residente, Cipriano Ribeiro Freire, para o Secretário de 
Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa Coutinho, datado de 
Filadélfia, 11 de Janeiro de 1795. 

1 0 5 Id., ibid. Ofício nQ. 22 do ministro residente, Cipriano Ribeiro Freire, para o Secretário de 
Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa Coutinho, datado de 
Filadélfia, 20 de Março de 1795. 

1 0 6 Id., ibid. Ofício n s . 25 do ministro residente, Cipriano Ribeiro Freire, para o Secretário de 
Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa Coutinho, datado de 
Filadélfia, 14 de Abril de 1795. 
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Haia. Cedia à França, por este acordo, Maastricht e Venlo, pagava uma 
indemnização elevada, declarava guerra à Inglaterra e tornava-se uma 
República irmã da República francesa, com a designação de República 
Batava1 0 7 Enquanto a simpatia pela França aumentava, as relações com a 
Grã-Bretanha iam-se deteriorando. O governador da Virginia ordenou a 
saída dos navios de guerra britânicos dos portos deste estado, atitude que 
mereceu o apoio do Secretário de Estado. O comandante inglês começou por 
não obedecer, mas acabou por sair do porto de Norfolk, com os navios que 
tinha sob as suas ordens1 0 8 . 

Cipriano Ribeiro Freire faz também referência à ass inatura de um 
tratado com a Espanha, acerca do qual comentava que este devia "franquear 
a navegação do Mississipi, e outros pontos que os americanos ha tan to 
tempo dezejavam de vêr estabelecidos permanentemente"1 0 9 . De facto, por 
este acordo, assinado em 1795, entre outras coisas, além da livre navegação 
do rio Mississipi, os americanos estavam autorizados a servirem-se do porto 
de Nova Orleães para depósito das suas mercadorias, por um período de três 
anos. As trocas comerciais entre súbditos espanhóis e cidadãos americanos 
eram permitidas e t inham sido nomeados comissários para verificarem e 
avaliarem as perdas dos dois países durante a guerra em curso1 1 0 . Este 
convénio agradou muito a todos os americanos e em part icular aos 
habitantes das regiões limítrofes do Mississipi, directamente beneficiados111. 

BÉLY, Lucien, ob. cit., p. 666; TULARD, Jean — Les révolutions de 1789 à 1851, Paris, 
Librairie Arthème Fayard, 1985, p. 134. 

A.N.T.T., Ministério dos Negócios Estrangeiros, Arquivo Central, correspondência recebida, 
correspondência das Legações Portuguesas. Washington, caixa 550 (1777-1796). Ofício nQ°. 2 8 
e 29 do ministro residente, Cipriano Ribeiro Freire, para o Secretário de Estado dos Negócios 
Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa Coutinho, datados de Filadélfia, 8 e 9 de Maio 
de 1795. 

Id., ibid. Ofício nB. 66 do ministro residente, Cipriano Ribeiro Freire, para o Secretário de 
Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa Coutinho, datado de 
Filadélfia, 28 de Janeiro de 1796. 

Id., Ibid. Ofício nQ. 69 do ministro residente, Cipriano Ribeiro Freire, para o Secretário de 
Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa Coutinho, datado de 
Filadélfia, 25 de Fevereiro de 1796. BEMIS, Samuel Flagg — A short history oj American 
foreign policy and diplomacy, p. 51-52 e A Diplomatic History of the United States, p. 104-106. 

A.N.T.T., Ministério dos Negócios Estrangeiros, Arquivo Central, correspondência recebida, 
correspondência das Legações Portuguesas. Washington, caixa 550 (1777-1796). Ofício n a . 76 
do ministro residente, Cipriano Ribeiro Freire, para o Secretário de Estado dos Negócios 
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No entanto, e seguindo as pisadas dos franceses, Madrid também 
protestou contra o estipulado no acordo anglo-americano. De facto, as 
mercadorias inimigas, a bordo de navios americanos, podiam ser confiscadas 
pelos ingleses e considerados como contrabando, artigos que o não eram no 
articulado do tratado entre os Estados Unidos e a Espanha. Por seu turno, 
os súbditos britânicos eram autorizados, tal como os espanhóis, a navegar 
no rio Mississipi1 1 2 . As autor idades coloniais espanholas criaram 
dificuldades à execução do est ipulado no convénio, relativamente à 
evacuação de certos fortes e à regularização dos limites entre os Estados 
Unidos e os territórios na posse da Espanha, a qual, apesar de tudo, acabou 
por cumprir as determinações acordadas1 1 3 . 

Ao longo de vários ofícios Cipriano Pdbeiro Freire não deixou de dar 
conta aos seus superiores das negociações entre os Estados Unidos e a 
Inglaterra, com vista à conclusão de um Tratado de Amizade, Comércio e 
Navegação, que se revelou imensamente impopular entre os norte -
americanos. E^ste era um tema de muito interesse para o representante 
português, de tal modo que a notícia da sua ratificação lhe foi comunicada 
por uma carta privada e não oficial do Secretário de Estado, Edmund 
Randolph. Aliás, este assunto foi objecto de algumas conversas entre os dois 
homens, o que não é de admirar, dadas as fortes ligações de Portugal à Grã-
Bretanha1 1 4 . A oposição tentou bloquear este convénio, assinado a 19 de 

Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa Coutinho, datado de Filadélfia, 10 de Abril de 
1796. 

1 1 2 Id., correspondência recebida, correspondência das Legações Portuguesas. Washington, caixa 
551 (1797-1812). Ofício nQ. 115 do ministro residente, Cipriano Ribeiro Freire, para o 
Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa Coutinho, 
datado de Filadélfia, 5 de Maio de 1797. 

1 1 3 Id., ibid. Ofícios n°s. 123, 124, 131, 138, 139 e 147 do ministro residente, Cipriano Ribeiro 
Freire, para o Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa 
Coutinho, datados de Filadélfia, 6 de Setembro e 11 de Outubro de 1797 e 19 de Fevereiro, 1 
de Maio, 10 de Junho e 21 de Dezembro de 1798. 

1 1 4 Id., correspondência recebida, correspondência das Legações Portuguesas. Washington, caixa 
550 (1777-1796). Ofício do ministro residente, Cipriano Ribeiro Freire, para o Secretário de 
Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, datado de Londres, 8 de Julho de 1794; ofícios 
nfi". 4, 9, 15, 17, 20, 22, 25, 39, 41 , 43, 44, 45, 46, 47, 51, 54, 55, 56, 57, 60, 61 , 66, 77, 
78, 79, 80, 81 e 82 do ministro residente, Cipriano Ribeiro Freire, para o Secretário de Estado 
dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa Coutinho, datados de Filadélfia, 22 
de Outubro e 17 de Novembro de 1794, 11 de Janeiro, 24 e 28 de Fevereiro, 20 de Março, 14 
de Abril, 17, 25 e 30 de Junho, 2, 3, 5 e 15 de Julho, 6, 13 e 14 de Agosto, 15 de Setembro, 
30 de Outubro, 13 de Dezembro de 1795, 28 de Janeiro, 11, 15 e 30 de Abril, 2 e 4 de Maio 
de 1796. Nota do Secretário de Estado, Edmund Randolph, para o ministro residente 
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Novembro de 1794, r ecusando conceder dinheiro que permit isse o 
funcionamento das várias comissões mistas previstas. A discussão desta 
matéria na Câmara dos Representantes não foi pacífica e as somas em 
questão acabaram por ser votadas favoravelmente, embora por uma escassa 
maioria115 . 

Cipriano Ribeiro Freire considerava o t ra tado anglo-americano 
favorável aos Es tados Unidos, e dizia que, em qua i sque r outras 
circunstâncias, este país deficilmente obteria condições mais vantajosas. Na 
sua opinião, a oposição a este acordo devia-se, entre out ras coisas, à 
influência francesa. Freire, mais uma vez revela-se contrário à Revolução 
Francesa a qual, segundo ele, teria produzido "abomináveis effeitos". Os 
próprios opositores republicanos já não se mostrar iam favoráveis aos 
eventos corridos em França, temendo a "desorganisação e anarchia"1 1 6 . 
Aliás, desde o início da Revolução os franceses tentaram que os americanos 
fizessem causa comum contra os ingleses117. 

O Directório, em Paris, reagiu negativamente ao acordo, tendo dado 
ordens ao seu ministro plenipotenciário para suspender funções. Os Estados 
Unidos, porém, não estavam dispostos a ceder, apesar de não terem tomado 

português, Cipriano Ribeiro Freire, datada de Filadélfia, 25 de Junho de 1795, anexa ao ofício 
no. 41 . BEMIS, Samuel Flagg — A Diplomatic History of the United States, p. 4 1 . 

A.N.T.T., Ministério dos Negócios Estrangeiros, Arquivo Central, correspondência recebida, 
correspondência das Legações Portuguesas. Washington, caixa 550 (1777-1796). Ofício do 
ministro residente, Cipriano Ribeiro Freire para o Secretário de Estado dos Negócios 
Estrangeiros e da Guerra, datado de Londres, 8 de Julho de 1794; ofícios nB". 75, 77, 78, 79, 
80, 81 e 82 do ministro residente, Cipriano Ribeiro Freire, para o Secretário de Estado dos 
Negócios Estrangeiros e da Guejra, Luís Pinto de Sousa Coutinho, datados de Filadélfia, 
respectivamente 1, 11, 15 e 30 de Abril, 2 e 4 de Maio de 1796. BEMIS, Samuel Flagg A 
short history of American foreign policy and diplomacy, p. 51 e A Diplomatic History of the 
United States, p. 103-104. 

"A Revolução Franceza, áqual o nome de Liberdade captou sectários e defensores com hum 
enthusiasmo tão perigoso a todos os governos, tem produzido nos seus abomináveis effeitos 
huma retroacção favorável até aos mesmos republicanos americanos, que hoje detestam, e 
temem, principios tães, cuja applicação he além das forças humanas de dirigir em beneficio 
nacional, sem passar pelos horrores da desorganisação e anarch<ia>, e sem que calamidades 
deste vort<... ar>rebatem como em átomos todos os corpos soc<iaes ...>s reunir em hum ponto 
central, que he o governo <... cons>tituido, ou monarchia." A.N.T.T., Ministério dos Negócios 
Estrangeiros, Arquivo Central, correspondência recebida, correspondência das Legações 
Portuguesas. Washington, caixa 550 (1777-1796). Ofício n e . 81 do ministro residente, 
Cipriano Ribeiro Freire, para o Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, 
Luís Pinto de Sousa Coutinho, datado de Filadélfia, 2 de Maio de 1796. 

Id., correspondência recebida, correspondência das Legações Portuguesas. Washington, caixa 
551 (1797-1812). Ofício nfi. 107 do ministro residente, Cipriano Ribeiro Freire, para o 
Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa Coutinho, 
datado de Filadélfia, 10 de Março de 1797. 
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precauções especiais, até porque os seus navios de guerra ainda estavam em 
construção, mas sentiam-se protegidos de possíveis ataques, pelo oceano. 
Por outro lado, as Antilhas francesas precisavam de se abastecerem na 
América do Norte, além de que, os corsários americanos não deixariam de 
infestar os mares circundantes, caso rompessem hostilidades entre franceses 
e norte-americanos. E estes não deixariam de conceder facilidades nos seus 
portos à marinha britânica, de onde poderiam lançar a taques contra o 
inimigo comum. Os ingleses, porém, continuaram a apresar embarcações 
americanas provenientes de portos gauleses e espanhóis1 1 8 , de modo que os 
Estados Unidos se encontravam numa situação difícil. 

As relações franco-americanas continuaram a deteriorar-se e as 
embarcações estadunidenses, principalmente nos mares das Antilhas, foram 
alvo dos corsários gauleses1 1 9 . Segundo Freire, os franceses, devido às 
intrigas por eles orquestradas, foram perdendo o apoio e a simpatia que 
gozavam entre os norte-americanos120 . As autoridades dos Estados Unidos 
mantiveram uma posição firme na defesa dos seus interesses, no que foram 
secundadas pela oposição. Se a França adoptasse medidas hostis, para com 
os norte-americanos, isto traduzir-se-ia n u m aumento da influência 
inglesa121. Londres havia tomado uma atitude conciliatória, e o diplomata 

Id., correspondência recebida, correspondência das Legações Portuguesas. Washington, caixa 
550 (1777-1796). Ofício nQ. 102 do ministro residente, Cipriano Ribeiro Freire, para o 
Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa Coutinho, 
datado de Filadélfia, 17 de Novembro de 1796; Id., correspondência recebida, correspondência 
das Legações Portuguesas. Washington, caixa 551 (1797-1812). Ofícios ns". 107 e 110 do 
ministro residente, Cipriano Ribeiro Freire, para o Secretário de Estado dos Negócios 
Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa Coutinho, datados de Filadélfia, 26 de Janeiro e 
10 de Março de 1797. BEMIS, Samuel Flagg — A short history of American foreign policy and 
diplomacy, p. 53 e A Diplomatic History of the United States, p. 107. 

A.N.T.T., Ministério dos Negócios Estrangeiros, Arquivo Central, correspondência recebida, 
correspondência das Legações Portuguesas. Washington, caixa 551 (1797-1812). Ofícios ns». 
115 e 123 do ministro residente, Cipriano Ribeiro Freire, para o Secretário de Estado dos 
Negócios Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa Coutinho, datado de Filadélfia, 5 de 
Maio e 6 de Setembro de 1797. BEMIS, Samuel Flagg — A short history of American foreign 
policy and diplomacy, p. 54 e A Diplomatic History of the United States, p. 108, 113. 

A.N.T.T., Ministério dos Negócios Estrangeiros, Arquivo Central, correspondência recebida, 
correspondência das Legações Portuguesas. Washington, caixa 551 (1797-1812). Ofício nfi. 
110 do ministro residente, Cipriano Ribeiro Freire, para o Secretário de Estado dos Negócios 
Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa Coutinho, datado de Filadélfia, 10 de Março de 
1797. 

Id., correspondência recebida, correspondência das Legações Portuguesas. Washington, caixa 
550 (1777-1796). Ofício nfi. 105 do ministro residente, Cipriano Ribeiro Freire, para o 
Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa Coutinho, 
datado de Filadélfia, 17 de Dezembro de 1796. 
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português achava que os Estados Unidos teriam para a Inglaterra uma 
importância muito maior do que quando eram colónias. De facto, conforme 
tivemos a oportunidade de referir no capítulo 3, a Grã-Bretanha era o seu 
principal parceiro comercial122. 

O diplomata fazia também eco das preocupações decorrentes das 
negociações entre a Madrid e Paris para a cessão da Luisiana e das Floridas 
à França, pois, se tal se viesse a verificar, poderia ter consequências nefastas 
para o futuro da federação norte-americana1 2 3 . O Directório chegou ao 
extremo de pretender a anulação do tratado que os Estados Unidos t inham 
assinado com a Inglaterra. No entanto, na opinião de Freire, os norte-
americanos jamais aceitariam tal coisa, até porque ofereciam aos franceses 
condições iguais às concedidas aos britânicos. Por outro lado, esperava-se 
que a provável paz na Europa levasse a uma melhoria das relações franco-
americanas124 . Estas, porém, pioraram com o decreto de 18 de Janeiro de 
1798, pelo qual o Directório declarou de boa presa todos os navios neutrais e 
as suas cargas, desde que fossem provenientes da Grã-Bretanha ou das suas 

"E eis aqui como a França, com esta disputa (causada pelo tratado de commercio entre a Grande 
Bretanha e os Estados Unidos) poderá alienar de si os americanos, e os forçará, em vinculo-
político, entre os braços de Inglaterra, contra todas as suas vistas pretéritas, e systema de 
separação destas colónias britannicas: Ao mesmo passo, o procedimento de Inglaterra tem sido 
nestes últimos tempos o mais amigável e prudente a respeito da America, sem que o commercio 
tenha de queixar-se de acto algum de vexação ou rigor. — E se estes principios de moderação e 
policia dirigirem constantemente as medidas do gabinete de St, James; posso segurar a V. Exs. 
que a importância destes Estados Unidos para a Grande Bretanha será immensa e quasi 
incalculável (e posso accrescentar, de hum monopolio de commercio como exclusivo, segundo 
os costumes e habito destes povos, e longos créditos que recebem) muito além de todas as 
vantages que a Grande-Bretanha podia esperar tirar destes Estados Unidos como suas 
colónias." Id., correspondência recebida, correspondência das Legações Portuguesas. 
Washington, caixa 551 (1797-1812). Ofício nfi. 107 do ministro residente, Cipriano Ribeiro 
Freire, para o Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa 
Coutinho, datado de Filadélfia, 26 de Janeiro de 1797 e ofícios nQ". 110 e 123 do ministro 
residente, Cipriano Ribeiro Freire, para o Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da 
Guerra, Luís Pinto de Sousa Coutinho, datados de Filadélfia, 10 de Março e 6 de Setembro de 
1797. 

Id., correspondência recebida, correspondência das Legações Portuguesas. Washington, caixa 
550 (1777-1796). Ofício n e . 106 do ministro residente, Cipriano Ribeiro Freire, para o 
Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa Coutinho, 
datado de Filadélfia, 30 de Dezembro de 1796. 

Id., correspondência recebida, correspondência das Legações Portuguesas. Washington, caixa 
551 (1797-1812). Ofício nQ. 120 do ministro residente, Cipriano Ribeiro Freire, para o 
Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa Coutinho, 
datado de Filadélfia, 30 de Junho de 1797. 
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colónias. Além disto, u m a embarcação que tocasse em qualquer porto 
bitânico estava proibida de entrar em qualquer porto francês125. 

Os Estados Unidos, todavia, não temiam um conflito com a França 
que se por um lado, já causava bastante dano à navegação americana, por 
outro, não era previsível um ataque francês a território estadunidense. De 
facto, os dois países estavam a mais de 4.000 milhas de distância um do 
outro, a Inglaterra detinha a supremacia marítima e a franceses estavam 
muito ocupados com os assuntos europeus. De resto, o mau estado das 
relações franco-americanas t inha contribuído para o desaparecimento do 
partido francófflo e feito diminuir a força da oposição. 

Para Cipriano Ribeiro Freire era preferível os Es tados Unidos 
manterem a posição de neutralidade, embora sendo esta alvo de violações, 
do que enfrentarem uma guerra aberta, muito mais destruidora. Apesar de 
todas as dificuldades, tanto o comércio como a navegação americana tinham 
vindo a prosperar. Sem fortificações e sem forças marí t imas os norte-
americanos predispunham-se, contudo, a "repellir por via de força as 
aggressoens da França, desesperando-se de accommodamento algum 
provável", tendo tomado algumas medidas com esse fim126. Entretanto, 
encontravam-se em Paris três enviados extraordinários a tentar sanar as 
diferenças entre as duas potências, missão na qual não tiveram êxito127. 
Talleyrand afectava não querer uma ruptura, dado pretender ganhar tempo, 
de modo a alcançar os seus objectivos e poder fornecer argumentos à 
oposição americana, contra o governo constituído1 2 8 . O executivo, porém, 

1 2 5 BEMIS, Samuel Flagg — A Diplomatic History of the United States, p. 114. 

1 2 6 A.N.T.T., Ministério dos Negócios Estrangeiros, Arquivo Central, correspondência recebida, 
correspondência das Legações Portuguesas. Washington, caixa 551 (1797-1812). Ofícios ns". 
134, 138, 139 e 143 do ministro residente, Cipriano Ribeiro Freire, para o Secretário de 
Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa Coutinho, datados de 
Filadélfia, respectivamente, 3 de Abril, 1 de Maio, 10 de Junho e 24 de Agosto de 1798. 
BEMIS, Samuel Flagg —A shorí history oj American foreign policy and diplomacy, p. 56 e A 
Diplomatic History of the United States, p. 114. 

1 2 7 A.N.T.T., Ministério dos Negócios Estrangeiros, Arquivo Central, correspondência recebida, 
correspondência das Legações Portuguesas. Washington, caixa 551 (1797-1812). Ofícios nQs. 
134, 136, 138 e 139 do ministro residente, Cipriano Ribeiro Freire, para o Secretário de 
Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa Coutinho, datados de 
Filadélfia, 3 e 10 de Abril, 1 de Maio e 10 de Junho de 1798. BEMIS, Samuel Flagg — A 
Diplomatic History of the United States, p. 115-117. 

1 2 8 A.N.T.T., Ministério dos Negócios Estrangeiros, Arquivo Central, correspondência recebida, 
correspondência das Legações Portuguesas. Washington, caixa 551 (1797-1812). Ofício n s . 
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no dizer de Freire, manteve-se firme, no tocante aos preparativos de defesa 
das costas e navegação es tadunidense 1 2 9 . John Adams não desistiu de 
tentar resolver o conflito com o Directório, pelo que, sem consul tar 
ninguém, nomeou um novo ministro para Paris, tendo encontrado, por isso, 
dificuldades na sua confirmação pelo Senado1 3 0 . Acabaram, porém, devido à 
mudança de at i tude de Paris para com os Estados Unidos, por ser 
designados três enviados extraordinários e ministros plenipotenciários para 
resolver os diferendos com a França. Os representantes americanos 
chegaram a este país, em Março de 1808, quando Bonaparte já era Primeiro 
Cônsul, o qual, pouco depois da sua chegada ao poder, revogou o decreto de 
18 de Janeiro de 17981 3 1 . 

Nos finais de 1798, esteve em Filadélfia um emissário do general 
Toussaint Louverture, juntamente com o cônsul no Haiti, com o desígnio, 
segundo Cipriano Ribeiro Freire, de sondar as intenções do governo 
americano acerca de uma possível independência da ilha e pedir que as leis, 
que suspendiam o seu comércio com os Estados Unidos, fossem revogadas. 
O diplomata era de opinião que as autoridades norte-americanas acederiam 
aos desejos do general haitiano, não se importando sequer com a reacção 
francesa, dadas as m á s relações entre os dois países. Aliás, para o 
diplomata, a não declaração de guerra à França devia-se ao facto do 
executivo acha r que não t i nha apoio suficiente n a C â m a r a dos 
Representantes e ainda por temer a opinião pública. Estas eram também as 
razões que tinham contribuido para a não negociação de uma aliança com a 

144 do ministro residente, Cipriano Ribeiro Freire, para o Secretário de Estado dos Negócios 
Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa Coutinho, datado de Filadélfia, 1 de Novembro 
de 1798. 

1 2 " Id., ibid.. Ofício n s . 147 do ministro residente, Cipriano Ribeiro Freire, para o Secretário de 
Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa Coutinho, datado de 
Filadélfia, 24 de Dezembro de 1798. BEMIS, Samuel Flagg — A Diplomatic History of the United 
States, p. 118. 

1 O f ) 
l o u A.N.T.T., Ministério dos Negócios Estrangeiros, Arquivo Central, correspondência recebida, 

correspondência das Legações Portuguesas. Washington, caixa 551 (1797-1812). Ofício nQ. 
151 do ministro residente, Cipriano Ribeiro Freire, para o Secretário de Estado dos Negócios 
Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa Coutinho, datado de Filadélfia, 20 de Fevereiro 
de 1799. 

1 3 1 Id., Ibid. Ofício n8. 152 do ministro residente, Cipriano Ribeiro Freire, para o Secretário de 
Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa Coutinho, datado de 
Filadélfia, 21 de Março de 1799. BEMIS, Samuel Flagg — A short history of American foreign 
policy and diplomacy, p. 56 e A Diplomatic History of the United States, p. 123. 
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Inglaterra. O motivo, porém, que levava os norte-americanos a não 
reconhecerem a independência do Haiti prendia-se com o facto de Londres 
não aceitar tal coisa. 

Apesar das trocas comerciais com esta ilha serem importantes e 
necessárias, tanto para americanos como para ingleses, estes últimos 
temiam que o exemplo haitiano se pudesse propagar às ilhas dependentes da 
Grã-Bretanha. Freire parece não ser de maneira nenhum favorável às 
pretensões de Toussaint Louverture, pois criticava todos aqueles que 
esperavam obter lucros com o comércio, não se preocupando com a 
segurança nacional1 3 2 . O reconhecimento de Jacto da autoridade do general 
haitiano sobre a ilha foi um golpe dado pelos americanos contra a França e 
que se relaciona com a aproximação deste país à Inglaterra133. O enviado de 
Louverture acabou por regressar ao seu país acompanhado de um agente 
americano, a fim de que o comércio com os Estados Unidos fosse retomado 
logo que possível, pois o Haiti foi excluído da lei que proibia o tráfico 
comercial com portos franceses134 . A Grã-Bretanha, por seu lado, resolveu 
negociar conjuntamente com os norte-americanos a reabertura das trocas 
com a ilha e, mudando de ati tude, pareceu interessada em apoiar a 
independência haitiana1 3 5 . 

Cipriano Ribeiro Freire nutria admiração por George Washington, 
que considerava "hum grande homem, <com> longa e comp<ete>nte 
experiência, constante observação e profunda <re>flex<ão> e o juizo mais 

1 3 2 "... mas assim mesmo tal he a infatuaçaõ que produz a avareza do commercio, ao menos nos 
individuos que o exercem, e em paízes táes como este, que o objecto imperioso de segurança 
nacional seria derisorio, ou quando muito segundario, no cálculo dos seus interesses." 
A.N.T.T., Ministério dos Negócios Estrangeiros, Arquivo Central, correspondência recebida, 
correspondência das Legações Portuguesas. Washington, caixa 551 (1797-1812). Ofício no. 
147 do ministro residente, Cipriano Ribeiro Freire, para o Secretário de Estado dos Negócios 
Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa Coutinho, datados de Filadélfia, 24 de Dezembro 
de 1798. 

1 3 3 BEMIS, Samuel Flagg, A Diplomatic History oj the United States, p. 120. 

1 3 4 A.N.T.T., Ministério dos Negócios Estrangeiros, Arquivo Central, correspondência recebida, 
correspondência das Legações Portuguesas. Washington, caixa 551 (1797-1812). Ofício n^. 
154 do ministro residente, Cipriano Ribeiro Freire, para o Secretário de Estado dos Negócios 
Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa Coutinho, datados de Filadélfia, 26 de Março de 
1799. 

1 3 5 Id., Ibid. Ofício nfi. 155 do ministro residente, Cipriano Ribeiro Freire, para o Secretário de 
Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa Coutinho, datados de 
Filadélfia, 7 de Abril de 1799. 
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seg<ur>o e consummada prudência". Estas observações eram feitas logo após 
o célebre discurso de despedida do 1Q. Presidente dos Estados Unidos, em 17 
de Setembro de 1796, o qual reconhecia como "huma espécie de testamento 
politico" e encerrava recomendações acerca da "direc<ç>ão e governo 
futuro<o> dos Estados Unidos", à luz dos princípios que t inham norteado 
até aí o poder executivo136. Por outro lado, dada a "sua firmeza, integridade, 
e princípios" Washington constituiria um exemplo para os presidentes que 
se lhe seguissem.137. Entre os seus dois possíveis sucessores, John Adams e 
Thomas Jefferson o diplomata, embora não o afirme explicitamente, 
inclinava-se para o primeiro. Adams era o candidato do partido do poder e 
Jefferson colhia o apoio da oposição, ou seja dos anti-federalistas, que 
Freire classificava de "pretendidos patriotas violentos". John Adams fora 
mais votado nos estados do norte, enquanto Thomas Jefferson conseguira 
mais votos no sul do país. Este, porém, na opinião do representante 
português, não deveria conseguir a eleição, como de facto sucedeu, apesar 
das suas capacidades e experiência, por ser "reputado ao mesmo tempo 
demaziado francez, e acérrimo defensor dos principios modernos que 
causaram aquella horrorosa Revolução; principios que os mesmos 
republicanos americanos, ou a melhor parte da nação, desapprovam, como 
perigosos e divergentes da sua forma de governo"138. 

John Adams representava os interesses britânicos, ao passo que 
Jefferson era apoiado pela facção francófila. Suspeitava-se, afinal, que os 
representantes da França teriam influenciado as eleições139 . De resto, o 

Id., correspondência recebida, correspondência das Legações Portuguesas. Washington, caixa 
550 (1777-1796). Ofício nB. 99 do ministro residente, Cipriano Ribeiro Freire, para o 
Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa Coutinho, 
datado de Filadélfia, 22 de Setembro de 1796. 

Id., correspondência recebida, correspondência das Legações Portuguesas. Washington, caixa 
551 (1797-1812). Ofício nfi. 109 do ministro residente, Cipriano Ribeiro Freire, para o 
Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa Coutinho, 
datado de Filadélfia, 10 de Março de 1797. 

Id., correspondência recebida, correspondência das Legações Portuguesas. Washington, caixa 
550 (1777-1796). Ofício nQ. 98 do ministro residente, Cipriano Ribeiro Freire, para o 
Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa Coutinho, 
datado de Filadélfia, 22 de Agosto de 1796. 

"A facção anti-federal prevalecêo muito nesta capital, e seu termo a favor de Mr. Jefferson; nas 
províncias a contesta será extremamente disputada. — Dos mais estados não cabe no tempo 
poder conhecer-se o resultado; e suspeita-se, com bons fundamentos, que o ministro de 
França, seus adhérentes, e emissários, tenham influído indirectamente nestas eleiçoens." Id., 
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plenipotenciário francês enviara uma nota ao Secretário de Estado, na qual 
informava que o seu país trataria os navios das potências neutrais, entre as 
quais os Estados Unidos se incluiam, da mesma forma que a Inglaterra, no 
respeitante a "confiscação, vizita, ou apprehensão". Como esta medida era 
contrár ia ao es t ipulado no t r a t ado franco-americano de 1778, o 
representante de Paris teve de justificar detalhadamente os motivos desta 
atitude. O governo americano ter-se-ia mostrado mais favorável à Inglaterra 
do que à França e esta nota fora redigida para ser publicada, de modo a 
influenciar o resultado das eleições a favor de Thomas Jefferson. De 
qualquer maneira, este documento obteve uma resposta firme por parte das 
autoridades estadunidenses. Estas temiam que isto fosse o prelúdio para o 
desencadear de hostilidades, por parte de Paris, contra o comércio e 
navegação angto-americana. Na realidade, alguns navios dos Estados Unidos 
que se dirigiam para o Reino Unido, ou que carregados com mercadorias 
suspeitas de serem de propriedade britânica t inham sido apresadas e 
condenadas na ilha francesa de Guadalupe. Por seu lado, os ingleses 
também apresaram embarcações americanas que t ranspor tavam bens 
franceses. Daí, Freire comentar que o comércio e navegação da jovem 
república estavam numa situação difícil, em "contraste sensivel com o 
estado de neutralidade de que vantajosamente t inham desfructado", até esta 

altura1 4 0 . 
A propósito disto, Cipriano Ribeiro Freire expressava a sua 

preferência pelas monarquias hereditárias e a sua não concordância com as 
formas electivas de governo, que considerava sujeitas aos partidos internos e 
às influências externas e além do mais, este tipo de regime era fonte de 
corrupção, discórdias e guerras civis141. 

ibid. Ofício ne.100 do ministro residente, Cipriano Ribeiro Freire, para o Secretário de Estado 
dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa Coutinho, datado de Filadélfia, 11 
de Novembro de 1796. BEMIS, Samuel Flagg — A short history of American foreign policy, p . 
54. 

1 4 0 A.N.T.T., Ministério dos Negócios Estrangeiros, Arquivo Central, correspondência recebida, 
correspondência das Legações Portuguesas. Washington, cabca 550 (1777-1796). Ofício n e .100 
do ministro residente, Cipriano Ribeiro Freire, para o Secretário de Estado dos Negócios 
Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa Coutinho, datado de Filadélfia, 11 de Novembro 
de 1796. 

1 4 1 "E eis aqui tem V. Ex*, hum dos inconvenientes, ou defei<t>os dos governos electivos, sugeitos 
sempre a partidos dom<e>sticos, e influencias estranhas; origens de contençoens <e> 
d<iscór>d<ias>s, e fomento de corrupçoens, e me<smo> de guerras-civis, de que a Historia 
offerece funestos exemplos, em confirmação da solidez, permanência e vantagem das 
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No entanto, para o representante português, o homem mais apto 
para suceder a George Washington, e que até chegara a estar indigitado, era 
John Jay, governador do es tado de Nova Iorque e antigo enviado 
extraordinário junto da corte de Londres. Fora, porém, prejudicado nas suas 
pretensões pela impopularidade do tratado que negociara e assinara com a 
Grã-Bretanha e pelas discussões suscitadas por tal acordo. Este convénio 
ficou, aliás, conhecido na história dos Estados Unidos sob a designação de 
Jay's Treaty142. 

Cipriano Ribeiro Freire manteve-se na América até meados de 1799, 

altura em que regressou a Portugal via Londres, cidade onde chegou no final 

de Junho de 17991 4 3 . 

5.3. José Rademaker 

Entre meados de 1799 e inícios de 1805 Lisboa não teve nenhum 
representante diplomático junto do governo dos Estados Unidos. A nível 
externo, e até 1807, Portugal encontrava-se perante um dilema. Se alinhasse 
pelas teses de Madrid e Paris, garantia a segurança da metrópole, mas 
colocava em perigo as possessões u l t ramarinas e o comércio colonial 
português, caso se aproximasse das posições da Inglaterra, além de não 
poder resistir às suas pressões políticas e económicas, aumentava o risco de 
um confronto com a Espanha e a França e consequente invasão do território 
metropolitano português. Ante estas duas perspectivas Lisboa tentou manter 
um estatuto de neutralidade1 4 4 . As preocupações portuguesas centravam-se 
na Europa, tendo inclusive havido um confronto directo entre os dois países 

monarchias hereditárias, como foi hoje não pôde deixar de sentir e confessar a melhor parte 
desta nação." Id., ibid. Ofício n^. 100 do ministro residente, Cipriano Ribeiro Freire, para o 
Ministro da Guerra e dos Estrangeiros, Luís Pinto de Sousa Coutinho, datado de Filadélfia, 11 
de Novembro de 1796. 

1 4 2 Id., ibid. Ofício ne . 98 do ministro residente, Cipriano Ribeiro Freire, para o Secretário de 
Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra. Luís Pinto de Sousa Coutinho, datado de 
Filadélfia, 22 de Agosto de 1796. 

1 4 3 A.N.T.T., Ministério dos Negócios Estrangeiros, Arquivo Central, correspondência recebida, 
correspondência das Legações Portuguesas. Washington, caixa 551 (1797-1812). Ofício n». 
159 do ministro residente, Cipriano Ribeiro Freire, para o Secretário de Estado dos Negócios 
Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa Coutinho, datado de Londres, 2 de Julho de 
1799; MAGALHÃES, José Calvet de, ob. cit., p. 57-58. 

1 4 4 ALEXANDRE, Valentim, ob. cit., p. 102. 
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ibéricos, a denominada Guerra das Laranjas Por tudo isto, as relações 
diplomáticas com os Estados Unidos passaram para um plano secundário. 
Assim se compreende que só tenha sido enviado um encarregado de negócios 
para junto do governo americano, seis anos depois da partida de Cipriano 

Ribeiro Freire. 
A escolha recaiu sobre José Rademaker, que se encontrava em 

Londres, desde 1798. Ligado por laços de amizade a Jacob Dohrman, que lhe 
deu uma carta de recomendação para o irmão Arnold, então em Nova 
Iorque145, José Rademaker devia estar de algum modo relacionado com a 
firma Hoevenaar, Regeman & Rademaker, com quem Jacob Dohrman tinha 

negócios146. 
Rademaker, acompanhado pelo seu criado José Bernardo Fontana, 

embarcou para a América no navio americano Hare1*7. Chegou a Nova 
Iorque a 24 de Março de 1805, a Filadélfia a 3 de Abril e a Washington, para 
onde entretanto se mudara o governo federal, a 24 de Abril, sendo, segundo 
as suas palavras, muito bem recebido pelo Secretário de Estado, James 
Madison, e pelo Presidente Thomas Jefferson. No entanto, segundo ordens 
do secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, António de 
Araújo de Azevedo, futuro conde da Barca, passou a residir em Filadélfia148. 
A razão para esta opção das autoridades portuguesas prende-se certamente 
com o facto de José Rademaker acumular as funções de encarregado de 
negócios com as de cônsul-geral, sendo daí necessário que residisse num 
porto de mar importante como era a capital da Pensilvânia. Além do mais, a 
distância desta cidade a Washington, sede do poder federal, não era 

1 4 5 I.H.S., Arnold Henry Dohrman Collection, cartas de Jacob Dohrman & Ce. para Arnold Dohrman, 
datadas de Lisboa, 9 e 11 de Fevereiro de 1805. 

1 4 6 Id., tbld., cartas de Jacob Dohrman para Arnold Dohrman, datadas de Lisboa, 14 e 16 de Agosto 
de '1783. 

1 4 7 Id., Ibid., carta de Jacob Dohrman & C*. para Arnold Dohrman, datada de Lisboa, 11 de 
Fevereiro de 1805; A.N.T.T., Ministério dos Negócios Estrangeiros, Arquivo Central, 
correspondência recebida, correspondência das Legações Portuguesas. Washington, caixa 551 
(1797-1812). Ofício do cônsul geral e encarregado de negócios, José Rademaker, para António 
Joaquim de Moraes, funcionário da Secretaria de Estado dos Negócios Estrangeiros e da 
Guerra, datado de Lisboa, 20 de Janeiro de 1805. 

1 4 8 Id., (bid.. Ofício n°. 1 do cônsul geral e encarregado de negócios, José Rademaker, para o 
Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, António de Araújo de Azevedo, 
datado de Washington, DC 26 de Abril de 1805. 
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demasiada. Na realidade este vivia numa localidade chamada Germanton, a 
cerca de três léguas de Filadélfia149. 

No primeiro ofício que escreve, logo após o início de funções, José 
Rademaker queria saber se deveria tentar negociar um tratado de comércio, à 
semelhança dos existentes entre os Estados Unidos e out ras potências 
europeias150. E, na missiva seguinte, não deixava de informar que, apesar 
da não existência de n e n h u m convénio, os portugueses gozavam, no 
respeitante ao comércio, de um tratamento igual ao dos outros países1 5 1 . 

Os prejuízos causados à navegação portuguesa, no Atlântico, pela 
guerra entre a França e a Grã-Bretanha levou Lisboa a ordenar a José 
Rademaker para fazer publicar nos jornais americanos avisos informando os 
comandantes dos barcos, que transportavam mercadorias por conta de 
portugueses, da necessidade de terem consigo os documentos comprovativos 
da propriedade das cargas a bordo, o que era indispensável para se evitar o 
apresamento das embarcações por corsários das nações em conflito152. 

Por outro lado, ao mesmo tempo que seguia a evolução da política 
externa americana, a que faremos referência mais à frente, José Rademaker 
preocupava-se, conforme temos vindo a mencionar, com os reflexos desta 
nos fornecimentos de farinhas e outros bens alimentares efectuados à 
Península Ibérica, pelos Estados Unidos. Conforme j á foi amplamente 
demonstrado, este país foi o principal fornecedor de mantimentos a Portugal, 

1 4 9 BOURDON, Léon — José Corrêa da Serra ambassadeur du Royaume-Uni de Portugal et Brésil a 
Washington 1816-1820, Paris, Fundação Calouste Gulbenkian/Centro Cultural Português, 
1975, p. 7. 

1 5 0 Id., correspondência recebida, correspondência das Legações Portuguesas. Washington, caixa 
551(1797-1812), Ofício nQ. 1 do cônsul geral e encarregado de negócios, José Rademaker, para 
o Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, António de Araújo de Azevedo, 
datado de Washington, DC, 26 de Abril de 1805. 

1 5 1 Id., Ibid., Ofício nB. 2 do cônsul geral e encarregado de negócios, José Rademaker, para o 
Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, António de Araújo de Azevedo, 
datado de Filadélfia, 29 de Maio de 1805. 

1 5 2 Id., Ibid., Ofício n f i\ 8 e 9 do cônsul geral e encarregado de negócios, José Rademaker, para o 
Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, António de Araújo de Azevedo, 
datados de Filadélfia, 24 de Outubro e 5 de Novembro de 1805. Id., correspondência expedida, 
correspondência para as Legações e Consulados Portugueses. Washington, livro 160 (1805-
1820). Despacho do Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, António de 
Araújo de Azevedo, para o cônsul geral e encarregado de negócios, José Rademaker, datado de 
Lisboa, 27 de Abril de 1805, fis. 1. 
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durante a época crítica das invasões francesas. Aliás, desde 1810, que D. 
Miguel Pereira Forjaz enviava ordens ao encarregado de negócios para que 
promovesse o envio de cereais e farinha para Portugal153, A possibilidade de 
um novo embargo era algo de muito preocupante que levava o diplomata a 
escrever em Abril de 1812 "que nesse caso faltariaõ a Portugal, e á Hespanha 
os soccorros de farinhas, e mais comestíveis que até agora lá tem hido em 
taõ grande abondancia." Ante esta perspectiva, recomendava a compra de 
cereais no norte de África, pois apesar de mais caros "saria modo certo de 
impossibilitar estes senhores a embaraçarem o progresso da gloriosa 
contenda em que nos achamos"1 5 4 . 

De facto, como tivemos oportunidade de referir no capítulo 3, para 
agradar a Napoleão os americanos decretaram um embargo por um período 
de 90 dias. Os navios que se dirigiam a Inglaterra, Espanha e Portugal eram 
alvo de ataques dos franceses. Felizmente, antes desta resolução entrar em 
vigor, haviam sido expedidas enormes quantidades de víveres para portos 
peninsulares155 . Como também aludimos, foram autorizadas a sair dos 
portos americanos as embarcações portuguesas que aí t inham ido buscar 
víveres, essenciais ao esforço de guerra por tuguês 1 5 6 . Estas , segundo 
Rademaker, só poderiam seguir viagem depois do fim do embargo, em 3 de 
Julho de 18121 5 7 . 

1 5 3 Id correspondência expedida, correspondência para as Legações e Consulados Portugueses. 
Washington, livro 158 (1810-1826). Despachos de D. Miguel Pereira Forjaz, secretário do 
Conselho de Regência e encarregado da pasta dos negócios estrangeiros e da guerra, para o 
cônsul geral e encarregado de negócios, José Rademaker, datados de Lisboa, 25 de Abril de 
1810, fis 1, 9 de Agosto de 1810, fis lv, 8 de Novembro de 1810, fis. lv e 17 de Janeiro de 
1811, fis. 2. 

1 5 4 Id., correspondência recebida, correspondência das Legações Portuguesas. Washington, caixa 
551 (1797-1812). Ofício nS". XI do cônsul geral e encarregado de negócios, José Rademaker, 
para D. Miguel Pereira Forjaz, membro do Conselho de Regência, datado de Filadélfia, 2 de 
Abril de 1812. 

1 5 5 Id. Ibid. Ofício n» 94 do cônsul geral e encarregado de negócios, José Rademaker, para o 
Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, conde de Linhares, D. Rodrigo de 
Sousa Coutinho, datado de Filadélfia, 6 de Abril de 1812. 

1 5 6 Id., Ibid. Ofícios no s 95 e 97 do cônsul geral e encarregado de negócios, José Rademaker, para 
o Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, conde de Linhares, D. Rodrigo 
de Sousa Coutinho, datados de Filadélfia, 6 de Maio de 1812. 

1 5 7 Id . , ibid. Ofício n° 98 do cônsul geral e encarregado de negócios, José Rademaker, para o 
Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, 5° conde das Galveias, D. João de 
Almeida de Melo e Castro, datado de Filadélfia, 23 de Junho de 1812 e ofício no. XIII do cônsul 
geral e encarregado de negócios, José Rademaker, para D. Miguel Pereira Forjaz, secretário do 
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No entanto, pouco antes desta data, três navios americanos e um 
português, prontos a partir para Portugal, fundeados no porto de Baltimore, 
foram atacados pela populaça. Às embarcações americanas tiraram-lhes 
várias coisas, entre as quais, as velas e o leme e à por tuguesa apenas 
arriaram as velas. Esta acção foi justificada, como tendo o objectivo de 
evitar a saída de qualquer um dos barcos, antes do fim do embargo, o que 
não impediu José Rademaker de protestar junto do Secretário de Estado, 
James Monroe158. Este, depois de dizer que o navio português não t inha 
sofrido grandes danos e que não houvera intenção de insultar a bandeira 
portuguesa, assegurava a mais ampla protecção, por parte das autoridades 
americanas, a todos os navios portugueses, em portos dos Estado Unidos1 5 9 . 

Estas intenções, porém, não correspondiam inteiramente à realidade, 
pois barcos portugueses eram roubados no alto m a r por corsários 
americanos, e marinheiros portugueses, atraídos por recrutadores , e 
alistados no exército regular dos Estados Unidos. Assim, o brigue Triumpho 
do már e a escuna Ligeira no decurso de uma viagem para Lisboa, o primeiro 
proveniente de Nova Iorque e a segunda do Pará, t inham sido abordados e 
pilhados por corsários estadunidenses. Por seu lado, o marinheiro José 
Bernardes tinha sido embriagado pelos recrutadores do exército e alistado. 
Apesar de súbdito português tinha estado preso e fora forçado a partir com o 
destacamento de Baltimore. E um outro, António José de Freitas, foi 
compelido a permanecer no exército, apesar do oficial recrutador saber que 
estava obrigado, por contrato, a voltar para Portugal, a bordo do navio em 

Conselho de Regência e encarregado da pasta dos negócios estrangeiros e da guerra, datado de 
Filadélfia, 23 de Junho de 1812. 

158 «poucos dias antes de findar o embargo, achavaõ-se no porto de Baltimore, três navios-
americanos e hum portuguez carregados para logo que expirace o tal embargo, partirem: foraõ 
acomettidos por grande numero de povo; aos americanos lhe tiráraõ as velas, lemes, etc, ao 
portuguez, parece que sò lhe arriarão as vergas, dizendo que assim o faziaõ para que nenhum 
sahisse antes de completamente findar o embargo. Pareceu-me dever queixar a este governo 
d'esse insulto feito a navio-portuguez, o que fiz pela representação de que incluso vai copia. 
Ainda naõ tive resposta, da que eu tiver, remetterei copia a Va. Ex013., e com a possível 
brevidade avisarei quanto aqui acontecer d'intéressante." Id. ibid. Ofício n^ 100 do cônsul geral 
e encarregado de negócios, José Rademaker, para o Secretário de Estado dos Negócios 
Estrangeiros e da Guerra, 5S conde das Galveias, D. João de Almeida de Melo e Castro, datado 
de Filadélfia, 10 de Julho de 1812. 

1 5 9 Id., ibid. Cópia da nota do Secretário de Estado, James Monroe, para o cônsul-geral e 
encarregado de negócios, José Rademaker, datado de Washington, DC, 8 de Julho de 1812 
anexo ao ofício na. 101 do cônsul geral e encarregado de negócios, José Rademaker, para o 
Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, 5o conde das Galveias, D. João de 
Almeida de Melo e Castro, datado de Filadélfia, 17 de Julho de 1812. 
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que servia. O comandante da referida embarcação teve de o substituir por 
outro homem a quem teve de pagar um salário mais alto1 6 0 . José Rademaker 
tentou a restituição dos roubos, tendo tido êxito no caso do Triumpho do 
már, porque além de se conhecer o nome do corsário, se conseguiu provar o 
roubo. J á para a Ligeira isso não foi possível, por não se disporem de 
elementos suficientes para apresentar uma reclamação. De facto, todos os 
espoliados podiam intentar acções judiciais, nos t r ibunais dos Estados 
Unidos, contra os oficiais e os donos dos corsários. Aliás, as instruções 
dadas a estas embarcações recomendavam respeito pelos direitos dos países 
neutrais e se algum comandante desobedecesse a estas determinações 
poderia ver a s u a comissão revogada. Em relação aos marinheiros 
portugueses recrutados o problema revelava-se mais complicado, pois 
muitos, ao contrário dos dois mencionados, iam oferecer-se voluntariamente 
para servir no exército da União e não havia maneira de os obrigar a voltar 
ao seu navio, mesmo quando os capitães se queixavam da sua fuga, se não 
existisse um documento que os obrigasse a regressar161 . 

Assim que tomaram conhecimento dos ataques de corsários e de 
vasos de guerra americanos a barcos portugueses, tanto o conde das 
Galveias como D. Miguel Pereira Forjaz enviaram ordens a José Rademaker 
para protestar jun to do governo americano, de forma a evitar tais 
depredações e a obterem-se indemnizações pelos danos causados. Acerca dos 
dois marinheiros rec ru tados à força para o serviço militar, Forjaz 

1 6 0 Id., correspondência recebida, correspondência das Legações Portuguesas. Washington, caixa 
552 (1813-1823). Cópia da nota do cônsul-geral e encarregado de negócios, José Rademaker, 
para o Secretário de Estado, James Monroe, datada de Filadélfia, 27 de Março de 1813 anexo 
ao ofício ne. 108 do cônsul geral e encarregado de negócios, José Rademaker, para o Secretário 
de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, 5^ conde das Galveias, D. João de Almeida 
de Melo e Castro, datado de Filadélfia, 3 de Abril de 1813. Vide Anexo II doe. n°. 38. 

1 6 1 Id., ibid.. Ofícios nBs. 109 e 117 do cônsul geral e encarregado de negócios, José Rademaker, 
para o Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, 5° conde das Galveias, D. 
João de Almeida de Melo e Castro, datado de Filadélfia, 13 de Maio de 1813 e 7 de Julho de 
1814; ofícios nQs. XXVI e XXVII do cônsul geral e encarregado de negócios, José Rademaker, 
para D. Miguel Pereira Forjaz, secretário do Conselho de Regência e encarregado da pasta dos 
negócios estrangeiros e da guerra, datados de Filadélfia, 3 de Abril e 13 de Maio de 1813. 
Cópia da nota do Secretário de Estado, James Monroe, para o cônsul geral e encarregado de 
negócios, José Rademaker, datado de Washington, DC, 1 de Maio de 1813, e Instructions for 
the private and armed vessels oj the United States anexas ao ofício n». 109. Verifica-se que o 
texto do ofício nQ. 109 para o Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, 5^ 
conde das Galveias, D. João de Almeida de Melo e Castro e no. XXVII para D. Miguel Pereira 
Forjaz são praticamente iguais. 
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recomendava ao encarregado de negócios para voltar a reclamar junto do 
executivo de Washington, até que fossem tomadas providências162. 

No Rio de Janeiro o gabinete também não se encontrava inactivo, 
pois enviou uma nota de protesto ao ministro plenipotenciário Thomas 
Sumter Jr., acerca dos bens portugueses apresados, entrados nos portos de 
Boston, que seguiam a bordo de navios ingleses. Como estas mercadorias 
eram geralmente res t i tu ídas quando os legítimos proprietár ios se 
apresentavam, o conde das Galveias solicitava um alargamento do prazo 
para as reclamações, de forma a determinar a quem pertenciam todas 
aquelas cujos donos eram desconhecidos, a fim de que pudessem ser 
avisados163. 

Apesar da declaração de guerra à Inglaterra e da possibilidade de 
apresamento por parte da mar inha de guerra inglesa, os comerciantes 
americanos enviaram vários produtos, entre eles cereais e aduelas para a 
Madeira, Lisboa, Porto e Setúbal. Ao mesmo tempo, várias embarcações 
portuguesas, fundeadas no porto de Filadélfia, estavam prontas a zarpar 
para a cidade do Porto, carregadas com milho. Refira-se a título de 
curiosidade que um destes barcos não pode seguir viagem, porque o seu 
mestre e o seu contramestre t inham roubado uns passageiros, que deviam 
transportar, e haviam desaparecido164 . 

1 6 2 Id, correspondência expedida, correspondência para as Legações e Consulados Portugueses. 
Washington, livro 158 (1810-1826). Despachos de D. Miguel Pereira Forjaz, secretário do 
Conselho de Regência e encarregado da pasta dos negócios estrangeiros e da guerra, para o 
cônsul geral e encarregado de negócios, José Rademaker, datados de Lisboa, 24 de Novembro 
de 1812, fis. 6v, 15 de Fevereiro de 1813, fis. 7v-8 e 10 de Abril de 1813, fis. 8v-9. Id., ibid, 
livro 160 (1805-1820). Despachos do Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da 
Guerra, 5B conde das Galveias, D. João de Almeida de Melo e Castro, para o cônsul geral e 
encarregado de negócios, José Rademaker, datados do Rio de Janeiro, 14 de Março de 1813, 
fis. 33, 26 de Outubro de 1813, fis. 34v-35 e 18 de Maio de 1814, fis. 37-38. 

1 6 3 Id., correspondência expedida, correspondência para as Legações e Consulados Portugueses. 
Washington, livro 160 (1805-1820). Despacho do Secretário de Estado dos Negócios 
Estrangeiros e da Guerra, 5S conde das Galveias, D. João de Almeida de Melo e Castro, para o 
cônsul geral e encarregado de negócios, José Rademaker, datado do Rio de Janeiro, 14 de 
Fevereiro de 1814, fis. 34v-35v. 

164 »os negociantes aqui, ou naõ receão que seus navios sejaõ tomados pelos inglezes, ou saõ muito 
afoutos, pois para a ilha da Madeira já foi hum navio com milho e aduelas, e outros estaõ agora 
aqui carregados com farinhas etc., dizem que para Lisboa, Porto, e Setuval. As embarcaçoens-
portuguezas que aqui estávaõ todas vaõ agora com milho para o Porto, à excepção de hum 
bergantim denominado Anna de que he mestre Francisco Caetano Pinto, e senhorios Francisco 
Joze de Araújo Bastos e Companhia da cidade do Porto, que se acha aqui embargado por causa 
de hum vergonhoso roubo que o dito mestre, e seu piloto, ou contramestre fizeraõ a huns 
passageiros que lhe fórao postos abordo pela viagem. O tal mestre, e piloto auzentárao-se a ver 
de assim escaparem ao castigo que tanto merecem; para se desembaraçar a embarcação, fica-se 
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Alguns destes navios foram alvo de corsários, como é o caso de um 
navio estadunidense, carregado com farinha, que de Nova Iorque se dirigia 
para Portugal. Curiosamente, foi apresado por um corsário americano, que 
navegava sob bandeira britânica, a quem o capitão, julgando tratar-se de um 
corsário inglês, declarou que a carga pertencia a um irlandês e apresentou 
um documento passado pelo antigo representante do Reino Unido nos 
Estados Unidos. Neste atestado advertiam-se os oficiais dos vasos de guerra 
britânicos para deixarem seguir a embarcação, pois es ta ia primeiro 
descarregar farinha em Lisboa, após o que rumaria para Inglaterra, onde 
entregaria os despachos do referido diplomata que seguiam a bordo1 6 5 . 

Apesar deste incidente, nos meses subsequentes, continuaram a 
afluir à Península Ibérica cereais e farinhas da América do Norte, a bordo de 

fazendo a possível diligencia". Id., correspondência recebida, correspondência das Legações 
Portuguesas. Washington, caixa 551 (1 797-1812), Ofício na. XV do cônsul geral e encarregado 
de negócios, José Rademaker, para D. Miguel Pereira Forjaz, secretário do Conselho de 
Regência e encarregado da pasta dos negócios estrangeiros e da guerra, datado de Filadélfia, 
11 de Julho de 1812; ofício n s . XIV do cônsul geral e encarregado de negócios, José 
Rademaker, para D. Miguel Pereira Forjaz, secretário do Conselho de Regência e encarregado 
da pasta dos negócios estrangeiros e da guerra, datado de Filadélfia, 18 de Julho de 1812. 
Parece haver aqui uma troca na numeração dos ofícios enviados para D. Miguel Pereira Forjaz. 
"Nestes portos se achaõ navios-americanos carregados com farinhas etc., dizem com destino 
para portos portuguezes; alguns já tem despachado para a ilha da Madeira; nenhum vai 
armado." Ofício nQ. 101 do cônsul geral e encarregado de negócios, José Rademaker, para o 
Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, 5B conde das Galveias, D. João de 
Almeida de Melo e Castro datado de Filadélfia, 17 de Julho de 1812; "Ao mesmo tempo tenho a 
satisfação de participar a Va. Ex°la., que ja tornaõ a hir d'aqui, mantimentos para Portugal; que 
alem de quatro embarcaçoens-portuguezas que, há dias, partirão para o Porto com 25670 
bushels de milho, 1431 barricas de farinha, de trigo, 704 de farinha de centeyo, 173 de arroz 
etc.; de hontem para hoje, taõbem despacharão neste porto, cinco navios-americanos que 
levàraõ para Lisboa, quase 8000 barricas de farinha, de trigo, 1800 de farinha de centeyo, 200 
de arroz, e 3000 bushels de milho: outros fícaõ carregando, e muitos mais hiriaõ se o receyo de 
serem tomados pelos inglezes os naõ desanimace". ofício nQ 102 do cônsul geral e encarregado 
de negócios, José Rademaker, para o Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da 
Guerra, 5a conde das Galveias, D. João de Almeida de Melo e Castro, datado de Filadélfia, 21 
de Julho de 1812; ofício n s . XVI do cônsul geral e encarregado de negócios, José Rademaker, 
para D. Miguel Pereira Forjaz, secretário do Conselho de Regência e encarregado da pasta dos 
negócios estrangeiros e da guerra, datado de Filadélfia, 23 de Julho de 1812. O texto do ofício 
n». 102 para o Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, 5 a conde das 
Galveias, D. João de Almeida de Melo e Castro e na. XVI para D. Miguel Pereira Forjaz são muito 
semelhantes. 

"Eu, nada de importante tenho a communicár para o Rio de Janeiro; nem tenho que dár a Va. 
Ex°la. novidade alguma, pois nada ha aqui passado, mais do que terem as proveteiras de parte a 
parte feito algumas prezas. A que mais sensivel se faz, he a de hum navio-americano que do 
porto de New York havia sahido com farinhas para Portugal, e foi tomado por huma proveteira 
taobem americana com bandeira ingleza. O capitam do tal navio, cuidando que a proveteira hera 
verdadeiramente ingleza, lhe declarou que a carga que levava, hera por conta de hum Mandez; 
e lhe apprezentou huma carta do ministro que aqui esteve de Inglaterra, que avisava aos 
officiaes das embarcaçoens de guerra de Sua Magestade Britannica; deixassem passar a tal 
navio-americano, o qual, depois de descarregar a farinha em Lisboa, devia levar para Inglaterra; 
despachos que do dito ministro elle tinha abordo." Id., ibid. Ofício nQ. XVII do cônsul geral e 
encarregado de negócios, José Rademaker, para D. Miguel Pereira Forjaz, secretário do 
Conselho de Regência e encarregado da pasta dos negócios estrangeiros e da guerra, datado de 
Filadélfia, 27 de Julho de 1812. 
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navios americanos, sem serem incomodados pela Royal Navy. Em Novembro 
de 1812, o encarregado de negócios escrevia que t inham sido exportadas 
grandes quantidades destes produtos para Portugal. Apenas temia que um 
novo embargo imposto pelos americanos, pusesse fim a tal tráfego166, o qual 
não fora proibido pelo Congresso, porque isso iria contra o interesse dos 
comerciantes americanos, que, devido à guerra, apenas podiam negociar 
livremente com a Península Ibérica167. 

A fim de facilitar o envio de produtos alimentares para Portugal, se 
houvesse guerra entre os Estados Unidos e a Grã-Bretanha, ou fosse 
proibida a exportação de milho e farinha, D. Miguel Pereira Forjaz expediu 
49 passaportes, a José Rademaker, de modo a poderem ser utilizados por 
portugueses, que quisessem comprar embarcações, na América, para nelas 
transportar os víveres tão necessários ao aprovisionamento dos exércitos 
português e britânico. Estes documentos, todavia, segundo o diplomata, não 
seriam muito úteis aos negociantes americanos, pois se estes fizessem 
navegar os seus navios debaixo de um pavilhão estrangeiro, perderiam o 
direito à bandeira dos Estados Unidos. Além do mais, não quereriam sofrer 
este inconveniente, enquan to t ivessem licenças inglesas , que lhes 
permitissem cont inuar a exportar cereais pa ra portos ibéricos. Os 
passaportes, contudo, revelar-se-iam úteis se se conseguisse convencer os 
negociantes estadunidenses da desvantagem da utilização de documentos 
britânicos, pois ficavam debaixo da alçada da lei, que proibia navegar com 
licenças estrangeiras. 

Id., ibid. Ofício na . XX do cônsul geral e encarregado de negócios, José Rademaker, para D. 
Miguel Pereira Forjaz, secretário do Conselho de Regência e encarregado da pasta dos negócios 
estrangeiros e da guerra, datado de Filadélfia, 6 de Novembro de 1812 e ofício nB. 105 do 
cônsul geral e encarregado de negócios, José Rademaker, para o Secretário de Estado dos 
Negócios Estrangeiros e da Guerra, 5B conde das Galveias, D. João de Almeida de Melo e 
Castro, datado de Filadélfia, 6 de Novembro de 1812. 

"Naõ he por falta de vontade que aqui se naõ tem estabelecido modo de embaraçar o progresso 
dos gloriosos successos em Portugal e na Espanha. Logo que se ajuntou o presente Congresso, 
a primeira proposta que fizeraõ foi para se prohibir a eisportaçaõ de farinhas etc. para fora 
d'estes Estados Unidos; mas o interesse dos negociantes, que presentemente sò tem livre esse 
ramo de commercio, fez com que a mayoridade de cincoenta votos regeitase essa proposta. 
Deixarão passar alguns dias, e segunda-vez se moveo huma quase semelhante questão, 
propondo-se prohibir taes eisportaçoens em embarcaçoens-estrangeiras de naçoens-amigas, 
para que estas naõ fossem supprir o inimigo; mas o mesmo interesse dos negociantes decidio 
contra, e até agora, naõ mais se tem fallado sobre tal assumpto." Id., Ibid., ofício nQ. 106 do 
cônsul geral e encarregado de negócios, José Rademaker, para o Secretário de Estado dos 
Negócios Estrangeiros e da Guerra, 5a conde das Galveias, D. João de Almeida de Melo e 
Castro, datado de Filadélfia, 31 de Dezembro de 1812. 
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Mesmo antes de receber estes papéis, o encarregado de negócios tinha 
autorizado que quatro embarcações carregadas com mantimentos destinados 
à Madeira, Faial e Lisboa, utilizassem o pavilhão luso. E, justificava esta 
sua atitude com o facto dos barcos terem sido comprados por portugueses, e 
do capitão, bem como a maior parte da equipagem serem também 
portugueses168. O conde das Galveias, então secretário de Estado dos 
Negócios Estrangeiros e da Guerra, recomendava cautela na concessão dos 
passaportes, pois, apesar do embaixador inglês em Lisboa ter recomendado 
esta medida à Jun ta de Regência, no Rio de Janeiro, não se sabia se esta 
providência t inha o acordo do governo britânico169 . Alguns meses depois, o 
encarregado de negócios assegurava que nenhum dos poucos passaportes 
distribuídos t inha sido usado fraudulentamente. Tivera todo o cuidado em 
verificar se os navios, aos quais os concedera, haviam sido apenas 
comprados por portugueses e se nenhum estrangeiro tomara directa ou 

"A mais interessante noticia que tenho a dár a Va. Excla. he, o terem continuado em grande 
numero as exportaçoens de farinhas, e milhos d'aqui para Portugal, e para Espanha, em 
embarcaçoens-americanas, que os officiaes de Sua Magestade Britannica deixaõ livremente 
passar. Ha dias me chegarão quarenta e nove passaportes assinados pelo ExcimQ. Dom Miguel 
Pereira Forjas, para debaxo da bandeira portugueza faclitàr a hida de farinhas etc. d'aqui para 
Portugal. Estes passaportes, haõdem sem duvida annimar os vassallos do Principe Regente 
Nosso Senhor que quizerem aqui comprar navios e nelles transportarem esses géneros, mas 
parecem que, por agora, saraõ pouco procurados por negociantes americanos, pois que pondo 
estes os seus navios debaxo de bandeira estrangeira, perdem o direito que tinhaõ à da sua 
naçaõ, e muitos naõ haõdem querer sogeitàr-se a isso, particularmente em quanto aqui tiverem 
licenças inglezas para debaxo da bandeira americana poderem passar, levando farinhas etc. 
para portos-portuguezes, e da Espanha. Antes que eu recebese os referidos passaportes, 
consenti que em New York se embandeirassem três navios; hum d'elles para Lisboa; dous para 
a ilha do Fayal, e outro em Norfolk para a ilha da Madeira; todos com mantimentos; e como as 
compras d'esses navios fóraõ verdadeiramente por conta de vassallos da coroa de Portugal, 
navegados por capitam e a mayor parte dos marinheiros-portuguezes, e sò afim de levarem para 
là mantimentos, animei-me a dàr-lhes carta de naturalização, e passaporte por mim assinado, e 
sòmentes para essas viagens; o que espero naõ sara do desagrado do Principe Regente Nosso 
Senhor, pois que entaõ naõ havia outro algum modo de animar a exportação de mantimentos de 
cà para là." Id. Ibid. Ofício nB 103 do cônsul geral e encarregado de negócios, José Rademaker, 
para o Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, 5 e conde das Galveias, D. 
João de Almeida de Melo e Castro, datado de Filadélfia, 7 de Setembro de 1812 e ofício ne . 
XVIII do cônsul geral e encarregado de negócios, José Rademaker, para D. Miguel Pereira 
Forjaz, secretário do Conselho de Regência e encarregado da pasta dos negócios estrangeiros e 
da guerra, datado de Filadélfia, 7 de Setembro de 1812. Id, correspondência expedida. 
Correspondência para as Legações e Consulados Portugueses. Washington, livro 158 (1810-
1826). Despacho de D. Miguel Pereira Forjaz, secretário do Conselho de Regência e 
encarregado da pasta dos negócios estrangeiros e da guerra, para o cônsul geral e encarregado 
de negócios, José Rademaker, datado de Lisboa, 1 de Junho de 1812, fis. 3-4. Refira-se que D. 
Miguel Pereira Forjaz diz ter remetido 50 passaportes, enquanto José Rademaker acusa a 
recepção de apenas 49. 

Id., correspondência expedida, correspondência para as Legações e Consulados Portugueses. 
Washington, livro 160 (1805-1820). Despacho do Secretário de Estado dos Negócios 
Estrangeiros e da Guerra, 5 a conde das Galveias, D. João de Almeida de Melo e Castro, para o 
cônsul geral e encarregado de negócios, José Rademaker, datado do Rio de Janeiro, 17 de 
Fevereiro de 1813, fis. 31 . 
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indirectamente parte nesta aquisição170 . Dos 49 passaportes recebidos, José 
Rademaker tinha, até Outubro de 1814, distribuido 22. E, depois desta data 
ainda concedeu mais dois, a duas embarcações por tuguesas . No ano 
seguinte, recebeu ordem de Lisboa para devolver os que lhe restavam, porque 
já não se verificavam as circunstâncias que haviam aconselhado a s u a 
distribuição171. 

Todas as suas cautelas, no entanto, não impediram que alguns 
navios navegassem, sob bandeira portuguesa, com documentos falsos e 
mesmo sem qualquer tipo passaporte. E citava o exemplo do bergantim 
Sacramento, propriedade de um residente da ilha de S. Miguel, que possuia 
papéis falsos. Estes t inham sido feitos por um inglês, bem como pelo piloto e 
por um tripulante de um outro bergantim português, o Dona Maria Thereza. 
Além do mais, fora informado que era possível encontrar, na cidade de 
Boston, passaportes que pareciam assinados por D. Miguel Pereira Forjaz. 
Como não lhe era possível verificar, quais os documentos verdadeiros e 
falsos, recomendava uma rigorosa inspecção, nos portos de Portugal, de 
todos os papéis ap resen tados por embarcações desconhecidas, que 
navegassem sob pavilhão luso, para ser verificada a sua validade. A Regência 
de Lisboa parece ter levado a sério esta advertência, pois, a 1 de Abril de 
1813, enviava, para José Rademaker, documentação, a fim de se descobrirem 
os culpados e pedia, ao diplomata, elementos que permitissem o mesmo tipo 
de diligências em Portugal . Por t udo isto, e apesa r de temer a s 
consequências, José Rademaker não censurava o Presidente James Madison 
por querer impor um embargo total. Dado os abusos que se estavam a 

Id., correspondência recebida, correspondência das Legações Portuguesas. Washington, caixa 
552 (1813-1823). Ofício ns. XXV do cônsul geral e encarregado de negócios, José Rademaker, 
para D. Miguel Pereira Forjaz, secretário do Conselho de Regência e encarregado da pasta dos 
negócios estrangeiros e da guerra, datado de Filadélfia, 5 de Março de 1813. 

Id., ibid. Ofícios nQs. XXXI e XXXV do cônsul geral e encarregado de negócios, José Rademaker, 
para D. Miguel Pereira Forjaz, secretário do Conselho de Regência e encarregado da pasta dos 
negócios estrangeiros e da guerra, datados de Filadélfia, 18 de Outubro de 1814 e 27 de 
Novembro de 1815. Vide Anexo II, doe. n°. 39, com a Relação dos passaportes pedidos para 
navios comprados nestes Estados Unidos da America Septentrional, desde Setembro 1812 até o 
presente. Id, correspondência expedida, correspondência para as Legações e Consulados 
Portugueses. Washington, livro 158 (1810-1826). Despacho de D. Miguel Pereira Forjaz, 
secretário do Conselho de Regência e encarregado da pasta dos negócios estrangeiros e da 
guerra, para o cônsul geral e encarregado de negócios, José Rademaker, datado de Lisboa, 8 de 
Maio de 1815, fis. 12-12v. 
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cometer, era esta a maneira de impedir os negociantes americanos de 
utilizarem navios neutrais e papéis falsos para abastecerem o inimigor172. 

Enquanto vigorou o embargo estiveram proibidas as exportações para 
Portugal dos tão necessários cereais. Ao mesmo tempo, verificou-se, nos 
Estados Unidos, o açambarcamento e consequente subida dos preços, dos 
produtos importados, tais como sal, açúcar e chá. Acerca de tudo isto José 
Rademaker não se coibia de comentar: "He penoso ver os tristes effeitos 
d'esta guerra; alem do monopolio que se está fazendo em géneros quase 
indispensáveis a estes povos, elles se vêem privados dos seus uzuaes modos 
de vida, e em alguns lugares obrigados a abandonar suas cazas para as ver 
reduzidas a cinzas."173. 

Apesar dos avisos e dos conselhos de Cipriano Ribeiro Freire 
continuava-se a assistir à deserção de muitos marinheiros portugueses, os 
quais arranjavam um trabalho melhor remunerado nos Estados Unidos e 
não voltavam a Portugal. Pouco depois da sua chegada à América, José 
Rademaker preocupa-se com este problema, dizendo que os mestres e 
marinheiros portugueses "fiados na chamada liberdade deste paiz" faziam 
como queriam e não obedeciam às ordens da Jun ta de Comércio174. Deste 
modo, Portugal perdia muitos homens válidos, que deixavam, assim, de estar 
ao seu serviço. O encarregado de negócios apontava como causa disto, o 
facto dos mestres das embarcações não serem obrigados a voltar aos portos 
portugueses com a mesma equipagem com que partiam e constante da lista 

1 7 2 Id., correspondência recebida, correspondência das Legações Portuguesas. Washington, caixa 
552 (1813-1823). Ofício n e . XXVIII do cônsul geral e encarregado de negócios, José 
Rademaker, para D. Miguel Pereira Forjaz, secretário do Conselho de Regência e encarregado 
da pasta dos negócios estrangeiros e da guerra, datado de Filadélfia, 9 de Dezembro de 1813. 
Id, correspondência expedida, correspondência para as Legações e Consulados Portugueses. 
Washington, livro 158 (1810-1826). Despacho de D. Miguel Pereira Forjaz, secretário do 
Conselho de Regência e encarregado da pasta dos negócios estrangeiros e da guerra, para o 
cônsul geral e encarregado de negócios, José Rademaker, datado de Lisboa, 1 de Abril de 
1814, fis. lOv-11. 

1 7 3 Id., correspondência recebida, correspondência das Legações Portuguesas. Washington, caixa 
552 (1813-1823). Ofícios n s \ 115 e 117 do cônsul geral e encarregado de negócios, José 
Rademaker, para o Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, 5Q conde das 
Galveias, D. João de Almeida de Melo e Castro, datados de Filadélfia, 4 de Janeiro e 7 de Julho 
de 1814. 

1 7 4 Id., correspondência recebida, correspondência das Legações Portuguesas. Washington, caixa 
551 (1797-1812). Ofício nQ. 3 do cônsul geral e encarregado de negócios, José Rademaker, 
para o Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, António de Araújo de 
Azevedo, datado de Filadélfia, 4 de Junho de 1805. Vide Anexo II doe. nQ. 27. 
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dos tripulantes. Além do mais, se alguém não regressasse, os comandantes 
não eram obrigados a mostrar documentos justificativos dessa falta. 

Como forma de evitar tudo isto, propunha que se obrigassem os 
mestres a assinar um documento, através do qual se comprometiam a trazer 
para Portugal todos os marinheiros que levavam. No caso de algum não 
regressar deveriam vir munidos de uma justificação do cônsul português. 
Além disto, as au tor idades alfandegárias lusas deveriam confrontar 
cuidadosamente a lista apresentada com a tripulação a bordo, para ver se 
faltava alguém. 

A título de exemplo referia o caso do navio Talemacus da cidade do 
Porto. Esta embarcação chegara a território estadunidense com 21 pessoas a 
bordo e part ira com apenas 16. Dois dos indivíduos que não t inham 
regressado eram passageiros com destino à Virginia e os outros três, dois 
homens e um rapaz, haviam fugido na véspera do Talemacus levantar 
âncora. O capitão queixara-se ao seu consignatário, que lhe arranjara dois 
marinheiros castelhanos para o lugar dos fugitivos e não dera qualquer 
satisfação, acerca do sucedido, ao encarregado de negócios português. Os 
tripulantes desaparecidos estavam escondidos e tal como já sucedera com 
outros, ou arranjavam trabalho a bordo de navios estrangeiros, ou casavam-
se com norte-americanas, deixando, assim, de ser portugueses. Além de 
Portugal perder homens válidos para o seu serviço, muitos tornavam-se 
vagabundos, pelo que o governo americano obrigava o representante 
português a sustentá-los, bem como a arranjar maneira destes deixarem o 
território dos Estados Unidos. Este era um assunto preocupante para 
Rademaker, que queria saber a quem deveria debitar as despesas do envio 
para Portugal de tais fugitivos175. 

O diplomata volta a mencionar o problema da deserção de elementos 
das tripulações portuguesas, em Julho de 1805, a propósito da notícia de um 
marinheiro luso que t inha esfaqueado um americano e ferido gravemente 
outro, em Nova Iorque. Quando consultado pelo vice-cônsul nessa cidade, 
acerca da conduta a seguir, tinha-lhe dito que não tomasse conhecimento 

Id., ibid, e id., Ibid. Ofício nB.4 do cônsul geral e encarregado de negócios, José Rademaker, 
para o Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, António de Araújo de 
Azevedo, datado de Filadélfia, 14 de Junho de 1805. 
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do ocorrido e deixasse o agressor entregue à Justiça, de forma a ser punido 
segundo as leis dos Estados Unidos. Estas determinações estão, aliás, de 
acordo com o que António de Araújo e Azevedo aconselhará no seu despacho 
de 11 de Dezembro de 1805. De resto, no ofício de 16 de Julho de 1805, 
Rademaker uma vez mais aproveita a oportunidade para pedir instruções 
acerca dos marinheiros fugitivos e de quanto dinheiro, por dia, dispunha 
para seu sustento, além dos 100 réis a que tinham direito para transporte, 
depois do embarque. Por fim, para requerer a sua prisão, era necessário que 
os capitães das embarcações tivessem a documentação relativa à tripulação 
em ordem. Muitas vezes membros da equipagem eram colocados, pelos 
mestres, na lista de passageiros, o que facilitava a sua deserção1 7 6 . 

Um ofício de J o s é Rademaker , que se encon t r a entre a 
correspondência consular, narra um outro incidente protagonizado por um 
navio de nome Telemaco. Es tamos em crer que se t r a t a da mesma 
embarcação atrás referida, pois embora o capitão e os proprietários não 
fossem os mesmos, o nome do barco coincidia e os novos proprietários Joze 
Antonio do Nacimento Ferreira e Companhia estavam também sediados na 
cidade do Porto. Além do mais, o tempo decorrido entre a saída de Filadélfia, 
30 de Maio de 1805, e o seu regresso, 30 de Dezembro desse ano, era mais do 
que suficiente para uma viagem de ida e volta ao Porto. Isto, mesmo que a 

176 «Agora tenho de participar a V. Ex° la. hum facto desagradável, e he; que um marinheiro 
portuguez por nome Francisco dos Santos pelas 10 horas da noute de 26 de Junho proximo 
passado matou às facadas, hum americano em New York; e na mesma noite ferio outro, que está 
em perigo de vida. O visconsul portuguez de New York dando-me essa parte, procurou saber se 
devia defender o prezo: eu lhe respondi que eu naõ tinha ordem para porteger assassinos, que 
tendo-se esse homem esquecido de proceder como bom portuguez, naõ tomasse delle 
conhecimento algum, e o deixasse entregue à Justiça para o punir conforme as leys do paiz. Por 
este facto se vè a grande precisão que hà de obrigar em Portugal, todos os mestres das 
embarcações portuguezas a restituírem à pátria os marinheiros que delia levaõ; e eu espero que 
V. Ex°la. me faça a honra de determinar o que devo fazer com taes marinheiros fugitivos. Para eu 
poder aqui requerer a prisaõ délies, he preciso que os mestres naõ sahiaõ de Portugal sem 
trazerem as formaes matriculas das suas equipagens, naõ pondo nellas, como costumaõ, 
passageiros em nomes de marinheiros; e havendo aqui de se prender os que fugirem, e torna-
los a mandar para Portugal, tomara saber quanto Sua Alteza Real he servido conceder-lhes por 
dia para seu sustento, se algum vestuário, e se deverei lançar na lista desta Secretaria a 
despeza que eu com elles fizer." Id., Ibid. Ofício nQ.6 do cônsul geral e encarregado de negócios, 
José Rademaker, para o Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, António 
de Araújo de Azevedo, datado de Filadélfia, 16 de Julho de 1805 e ofício nfi. 7 do cônsul geral 
e encarregado de negócios, José Rademaker, para o Secretário de Estado dos Negócios 
Estrangeiros e da Guerra, António de Araújo de Azevedo, datado de Filadélfia, 1 de Outubro de 
1805. No início do ofício n s .7 José Rademaker repete aquilo que escrevera no ofício n°. 6. Id., 
correspondência expedida, correspondência expedida. Correspondência para as Legações e 
Consulados Portugueses. Washington, livro 160 (1805-1820). Despacho do Secretário de 
Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, António de Araújo de Azevedo, para o cônsul 
geral e encarregado de negócios, José Rademaker, datado de Lisboa, 11 de Fevereiro de 1805, 
fis. 2v-3. 
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travessia demorasse 85 dias para cada lado, como t inha sido o caso do 
percurso entre a barra do Douro e a capital da Pensilvânia. 

Ao fim de 37 dias de viagem, o capitão do Telemaco, João Domingues 
da Costa, viu-se obrigado a diminuir as rações dos alimentos, o que levou a 
que oito elementos da tripulação provocassem desordens durante o resto da 
viagem. Uma vez chegados a Filadélfia, os problemas continuaram tendo um 
dos desordeiros agredido o contramestre na cabeça e num dos braços. Ante 
isto, o capitão solicitava a Rademaker a prisão dos amotinados e o mesmo 
pedia o consignatário do barco, ao constatar que a confusão a bordo era tal, 
que impedia a atracagem do navio ao cais e a descarga das mercadorias. 

O encarregado de negócios, após tomar as providências pretendidas, 
instaurou um inquérito, para o que ouviu o capitão, o piloto, o contramestre 
e outros tripulantes, bem como os passageiros e o piloto da barra. Todos 
confirmaram que os oito marinheiros apontados pelo comandante do navio 
eram culpados de insubordinação e de terem extraviado parte do vinho 
transportado, embora a responsabilidade maior recaísse sobre dois dentre 
eles. Por outro lado, o diplomata português conseguiu apurar que o capitão 
João Domingues da Costa também não estava completamente inocente, pois 
faltara ao que fora ajustado, não fornecera víveres suficientes à equipagem, 
embebedava-se e injuriava-os verbalmente. 

Além disto, o Telemaco estivera em riscos de naufragar durante a 
viagem, por culpa do capitão, e, quando já no rio Delaware, a embarcação 
encalhara, este não dirigira as operações de libertação do navio, por se 
encontrar alcoolizado. José Rademaker descobriu, ainda, que os quatro 
passageiros transportados tinham saído ilegalmente de Portugal e que a sua 
alimentação t inha feito diminuir as poucas reservas de víveres a bordo. 
Como não se conseguira apurar quem fora o causador do extravio da carga, 
o encarregado de negócios determinava que o capitão, oficiais e marinheiros 
fossem considerados co-responsáveis por este prejuízo. Por último, os quatro 
marinheiros considerados menos culpados foram entregues ao capitão sob 
prisão, a fim de serem julgados em Portugal, bem como as a rmas 
encontradas na posse dos restantes quatro. Estes continuaram em Filadélfia 
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até que se apresentasse uma oportunidade de seguirem para Portugal177 . 
Finalmente, a 24 de Maio e 1806, foram enviados sob prisão para a cidade do 
Porto. A propósito deste episódio, Rademaker aproveita a oportunidade para 
criticar e denunciar a forma de tratamento que os capitães portugueses 
davam aos seus marinheiros, fonte de desordens e de deserção1 7 8 . 

Um outro incidente ocorreu com a tripulação da galera portuguesa 
Emilia, entrada no porto de Norfolk, em 6 de Março de 1809. Cinco membros 
da sua equipagem desertaram, tendo sido presos a pedido do capitão e do 
sobrecarga da embarcação, porém, dada a falta de marinheiros na região, 
foram persuadidos a requerer ao Superior County Court de Norfolk a sua 
libertação, tendo recorrido aos serviços de um advogado para a obtenção do 
habeas corpus. Os consignatários do navio tomaram conhecimento desta 
decisão, pouco antes do começo da audiência, e protestaram quando foi 
proposta a soltura dos fugitivos, mostrando que tal procedimento era ilegal, 
pois, apesar de não terem assinado nenhum documento que os obrigasse a 
voltar para bordo do mesmo navio, t inham sido contratados com essa 
condição. Além disto, os capitães portugueses tinham direito aos mesmos 

1 7 7 A.N.T.T., Ministério dos Negócios Estrangeiros, Arquivo Central, correspondência recebida, 
correspondência dos consulados portugueses. Estados Unidos da América, caixa 273 (1788-
1832). Ofício n s . 2 do cônsul geral e encarregado de negócios, José Rademaker, para Francisco 
Soares de Araújo e Silva, datado de Filadélfia, 10 de Abril de 1806. "Em 29 de Dezembro 
proximo passado entrou neste porto huma gallera portugueza vinda em lastro da cidade do 
Porto a comprar géneros deste paiz. Pellos ventos contrários que encontrou, fez a longa viagem 
de oitenta e cinco dias, e faltando os mantimentos, oito dos marinheiros se amotinarão, 
desattenderaõ o capitão de palavras e acçoens, e hum délies chegou a ferir o contramestre. O 
capitão e consignatário do ditto navio queixàraose-me, e requererão a prisaõ desses oito 
marinheiros, o que naõ pude recusar: formei-lhes o seu processo, que remetterei à Real Junta 
do Commercio, como também os dittos prezos, para a mesma Real Junta determinar délies como 
fór servida." Id., correspondência recebida, correspondência das Legações Portuguesas. 
Washington, caixa 551 (1797-1812). Ofício n°.13 do cônsul geral e encarregado de negócios, 
José Rademaker, para o Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, António 
de Araújo de Azevedo, datado de Filadélfia, 31 de Janeiro de 1806 e ofício n s . 14 do cônsul 
geral e encarregado de negócios, José Rademaker, para o Secretário de Estado dos Negócios 
Estrangeiros e da Guerra, António de Araújo de Azevedo, datado de Filadélfia, 10 de Março de 
1806. 

1 7 8 "... e serve este à dar parte que hoje remetto debaxo de prizaõ para a cidade do Porto o resto dos 
oito marinheiros que por falta de mantimentos durante a viagem se tinhaõ amotinado a bordo do 
navio portuguez Telemaco, tendo eu d'antes remettido o processo d'esses amotinados à Real 
Junta do Commercio para délies determinar o que fosse servido. Seria bem de desejar que os 
capitães de navios portuguezes tratassem seus marinheiros com mais humanidade; entaõ nem 
haveriaõ tantas desordens entre elles, nem ficariaõ por cà tantos como ficaõ: parece que isso se 
conseguiria se nas tornas viagens para Portugal là se pedisse rigorosa conta a taes capitães dos 
marinheiros que por cà deixaõ ficar, quase sempre fugidos pelo mal que saõ tratados: o 
regulamento que aqui se observa entre marinheiros e capitães mercantes, he como da inclusa 
ley." Id., Ibid. Ofício nQ.18 do cônsul geral e encarregado de negócios, José Rademaker, para o 
Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, António de Araújo de Azevedo, 
datado de Filadélfia, 24 de Maio de 1806. 

427 



privilégios e protecção que os que gozavam os seus congéneres americanos 
em Portugal e domínios. Na sua qualidade de súbditos portugueses, os 
marinheiros nunca poderiam deixar o serviço a que se t inham vinculado 
enquanto tal, até que tivessem renunciado à sua cidadania, o que só 
aconteceria depois de residirem nos Estados Unidos o tempo necessário 
estipulado por lei. Daí que estes homens não deveriam ser autorizados, sob 
protecção legal "a fraudes, e dezerçaõ particularmente, com injuria, e 
detrimento dos vassallos de Sua Alteza Real interessados no commercio e 
viagem da galera"179. 

O juiz não aceitou esta argumentação e, quando pretendeu libertar 
os marinheiros, os consignatários pediram-lhe que esperasse até à chegada 
do seu advogado. Como este, porém, não chegasse, foi deliberado que, dada a 
não existência de um contrato assinado pelos presos, eles t inham direito a 
gozar de habeas corpus. Esta decisão foi tomada apesar de Oliveira & Filhos 
terem feito publicar os seus argumentos na imprensa. Tudo isto encorajou 
mais dois marinheiros a desertarem, ficando o Emilia desprovido, ao todo, de 
sete membros da sua equipagem. Ante este desaire, os consignatários 
recomendavam que nenhum navio devia zarpar sem que o seu capitão tivesse 
na sua posse uma lista completa da tripulação, assinada e rubricada por 
cada um dos seus elementos. Estes deviam ainda declarar que t inham 
entrado voluntariamente ao serviço da embarcação e comprometerem-se a 
regressar nela1 8 0 . Dos sete fugitivos, três arranjaram trabalho numa fragata 
amer icana e os qua t ro r e s t a n t e s em ou t ra s embarcações . Es t e s 
acontecimentos, que não eram de modo algum invulgares, prejudicavam o 
comércio e faziam com que os capitães dos navios afectados fossem 
obrigados a demorar mais tempo na América, pois t inham de arranjar novos 
tripulantes a fim de empreenderem a viagem de regresso. E, além de terem de 

1 / y Id., correspondência recebida, correspondência dos consulados portugueses. Estados Unidos da 
América, caixa 273 (1788-1832). Carta de Oliveira & Filhos, consignatários da galera Emilia, 
para o governador e capitão general da ilha da Madeira, datada de Norfolk, 22 de Junho de 
1809. 

1 8 0 Id., ibid. 

428 



pagar salários elevados, os homens contratados, muitas vezes, não possuiam 
a experiência necessária para as tarefas que tinham de desempenhar1 8 1 . 

Este problema não ficou de modo algum resolvido com as medidas 
das autoridades portuguesas. Muitos capitães não ajustavam com as suas 
tripulações levá-las de volta para Portugal, enquanto outros que t inham 
acordado regressar com a mesma equipagem, se recusavam a fazer traduzir, 
para inglês, o documento que o certificava e a obrigar os seus marinheiros a 
assinar um tal papel. Temiam que isto os incitasse à deserção, chamando-
lhes a atenção para as diminutas soldadas que recebiam, entre 5 a 12 mil 
réis por mês, quando comparadas com os ordenados pagos pelos americanos, 
20 a 24 mil réis. Esta era, aliás, segundo Rademaker, a razão pela qual os 
homens de mar portugueses queriam ficar nos Estados Unidos. Enquanto se 
mantivesse esta diferença de vencimentos, todas as providências que se 
pudessem tomar revelar-se-iam inúteis. De facto, uma vez chegados aos 
portos estadunidenses os navios ficavam atracados nos cais, enquanto 
descarregavam e carregavam, e a única maneira de evitar fugas era colocando 
guardas armados. A maior parte dos comandantes, porém, não queria fazer 
esta despesa. Os desertores eram procurados e logo que eram descobertos 
iam para a cadeia, de onde só saiam quando o barco a que pertenciam 
estava prestes a largar. Contudo, a maioria dos fugitivos conseguia 
esconder-se e ia para outros estados, onde arranjava trabalho, tornando-se 
impossível encontrá-los. A situação revelava-se grave, pois, o encarregado de 
negócios, em Setembro de 1810, revelava que de bordo de dois navios 
por tugueses , fundeados no porto de Filadélfia, t i nham fugido sete 
marinheiros, não tendo sido possível prendê-los, apesar do dinheiro 
oferecido ao oficial de diligências. A fim de evitar o desaparecimento de mais 
membros da equipagem, os comandantes tinham-lhes prometido soldadas 
iguais às pagas pelos americanos1 8 2 . 

1 8 1 Id., Ibid. Carta de Oliveira & Filhos, consignatários da galera Emília, datada de Norfolk, 24 de 
Junho de 1809. 

1 8 2 Id., correspondência recebida, correspondência das Legações Portuguesas. Washington, caixa 
551(1797-1812), Ofício nB. 78 do cônsul geral e encarregado de negócios, José Rademaker, 
para o Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, conde de Linhares, D. 
Rodrigo de Sousa Coutinho, datado de Filadélfia, 15 de Setembro de 1810. Vide Anexo II doe. 
n°. 34. 
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A fuga de marinheiros foi também objecto de um ofício dirigido a D. 
Miguel Pereira Forjaz, secretário do Conselho de Regência e encarregado da 
pasta dos negócios estrangeiros e da guerra, nos finais de 1811. Assim, o 
encarregado de negócios era de opinião que os navios americanos deveriam 
ser visitados antes de sairem dos portos portugueses, a fim de se verificar se 
a tripulação que levavam era a mesma com que t inham saído dos Estados 
Unidos. Este procedimento tinha a vantagem de evitar que ficassem pessoas 
desconhecidas em Portugal e a saída ilegal de portugueses. Alguns capitães 
abusavam des ta s i tuação. Duran te a viagem, dentre os marinheiros 
assalariados e rapazes pobres que serviam a bordo, verificavam quais eram 
os mais hábeis, que contratavam, enquanto os outros eram abandonados 
quando chegavam à América. De qualquer modo, eram homens válidos que o 
país perdia. Queixava-se, ainda, da pouca importância que os americanos 
atribuiam ao facto de serem ou não portadores de passaporte para Portugal e 
citava dois exemplos. O mais recente envolvia um marinheiro, de nome 
James Kingston, cujo nome fora inscrito, por José Rademaker, no rol da 
equipagem como sendo portador deste documento. Kingston, porém, depois 
de se ter inteirado das formalidades necessárias para a obtenção de 
passaporte, declarou não o querer e justificava esta decisão, dizendo que em 
Portugal ninguém lho pediria183 . 

Em Novembro de 1812, Rademaker voltava a referir que os 
comandantes cont inuavam a levar a bordo das s u a s embarcações 
marinheiros e rapazes portugueses. Muitos capitães não queriam ter os rois 
das equipagens devidamente legalizados e várias pessoas recusavam-se a 
serem portadores de passaporte, com o pretexto de que ninguém lhos pedia 
em Portugal1 8 4 . Aliás, pouco tempo depois, mais uma vez, chamava a 

Id., ibid. Ofício n s . IX do cônsul geral e encarregado de negócios, José Rademaker, para D. 
Miguel Pereira Forjaz, secretário do Conselho de Regência e encarregado da pasta dos negócios 
estrangeiros e da guerra, datado de Filadélfia, 11 de Dezembro de 1811. Vide Anexo II doe. nQ. 
35 . 

"Nada mais se offerece por agora communicár a Va. Excla. se naõ, que os mestres de 
embarcaçoens-americanas, continuaõ a trazer marinheiros, e rapazes, portuguezes empregados 
nos seus serviços; que muitos mestres de navios hindo d'estes diversos portos, naõ querem 
levar os roes de suas equipagens legalizados; e que varias pessoas hindo como sobrecargas de 
navios para portos de Portugal; refusaõ levar passaporte meu, dizendo que lá, todos são 
livremente admittidos sem se lhes procurar por tal." Id., ibid. Ofício nQ. XXI do cônsul geral e 
encarregado de negócios, José Rademaker, para D. Miguel Pereira Forjaz, secretário do 
Conselho de Regência e encarregado da pasta dos negócios estrangeiros e da guerra, datado de 
Filadélfia, 9 de Novembro de 1812. 
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atenção para o facto das tripulações portuguesas serem aliciadas pelos altos 
salários praticados na América, os quais chegavam a ser t rês vezes 
superiores aos que os portugueses auferiam. Lembrava, ainda, a necessidade 
da existência de um contrato entre os marinheiros e o capitão da 
embarcação a bordo da qual serviam. Só assim se poderia accionar a justiça 
americana no sentido de fazer prender estes trânsfugas185 . 

D. Miguel Pereira Forjaz concordava inteiramente com as medidas 
preconizadas pelo encarregado de negócios, tendo no despacho, de 31 de 
Janeiro de 1812, informado que dera ordens ao intendente geral da polícia e 
ao chanceler da Relação do Porto, para tomarem as providências adequadas, 
a fim de evitar tais desmandos. E, cerca de um ano depois, dizia ter 
determinado que todos os capitães de navios, que se dirigissem aos Estados 
Unidos, celebrassem uma escritura com os membros da sua equipagem, na 
qual estes se obrigavam a voltar a Portugal no mesmo barco. O documento 
teria de ser apresentado a Rademaker, sempre que este o exigisse e fosse 
necessário para solicitar aos magis t rados amer icanos a prisão de 
marinheiros desertores186 . 

O governo de Washington tinha promulgado, em 3 de Março de 1805, 
leis relativas às embarcações armadas estrangeiras que entrassem em portos 
norte-americanos. José Rademaker apenas acusou a recepção do ofício que 

1 8 ^ " Sinto outra vez importunar a Va. Excla. a respeito de marinheiros portuguezes no serviço 
estrangeiro, mas naõ posso deixar de avisar a Va. Ex013. que raro he o navio portuguez que vem 
a estes portos e torna a levar a gente que trouxe. Os navios aqui, atracao com os caens, aonde 
ficaõ até se hirem; os marinheiros vem a terra quando querem; logo saõ informados que aqui 
poem ganhar tres-dobro das soldadas por que de la vem ajustados; em poucos dias 
desaparecem e se vaõ a soldadár com capitaens americanos, e espanhoes. Eu desejo fazer 
pender os que se achaõ, mas os magistrados naõ attendem às minhas representaçoens sem que 
eu lhes apresente huma escriptura de ajuste entre o capitam e marinheiros pela qual estes se 
obrigarárão a voltar no mesmo navio. Huma tal escriptura de ajuste he o que poucos, ou 
nenhuns capitaens portuguezes trazem, e outros até vem sem rol d'equipagem; como agora o 
mestre João Chrisostomo de hum hiate de Setúbal, que procurando-lhe eu pelo rol da sua 
equipagem, me apresentou a inclusa certidão de saúde assinada em branco para elle assentar 
os nomes que bem lhe perecese, e elle julgando isso desnecessário naõ assentou nenhum, bem 
que trazia catorze pessoas. Va. Ex° la. dará as providencias que quizer, e me mandará como for 
servido. "Id., Ibid. Ofício ne. XXII do cônsul geral e encarregado de negócios, José Rademaker, 
para D. Miguel Pereira Forjaz, secretário do Conselho de Regência e encarregado da pasta dos 
negócios estrangeiros e da guerra, datado de Filadélfia, 21 de Dezembro de 1812. 

1 8 6 Id, correspondência expedida, correspondência para as Legações e Consulados Portugueses. 
Washington, livro 158 (1810-1826). Despachos de D. Miguel Pereira Forjaz, secretário do 
Conselho de Regência e encarregado da pasta dos negócios estrangeiros e da guerra, para o 
cônsul geral e encarregado de negócios, José Rademaker, datados de Lisboa, 31 de Janeiro de 
1812, fis. 2v-3 e 18 de Fevereiro de 1813, fis. 8. 
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lhe fora enviado, não se preocupando mais com este assunto . O diplomata 
declarava-se convicto de que se algum navio armado português aportasse aos 
Estados Unidos, "os commandantes se comportariaõ com tanta regularidade, 
e prudência, que nenhuma occasiaõ haveria de recorrer ao rigor dessa 
ley"187. De qualquer modo, afirmava que faria tudo quanto estivesse ao seu 
alcance para evitar qualquer tipo de fricção entre as duas nações1 8 8 . 

Por ordem dos seus superiores, o encarregado de negócios informou o 
governo americano da construção de um porto artificial em Oeiras, mais 
perto da barra, com tudo o necessário, de forma a auxiliar os navios que 
demandassem Lisboa. Na nota enviada ao Secretário de Estado, Rademaker, 
explicava que o dinheiro, necessário para esta obra, seria proveniente de 
uma contribuição, voluntária e proporcional, de todos os navios que 
entrassem e saíssem do porto da capital portuguesa. O quantitativo seria 
fixado pelos comerciantes nacionais e pelos estrangeiros residentes em 
Lisboa. O Príncipe Regente D. João t inha já determinado que os vasos de 
guerra portugueses pagassem na mesma proporção dos navios de comércio e 
esperava uma at i tude semelhante por parte dos governos das outras 
potências marít imas. Além do mais, esta contribuição cessaria quando 
estivessem terminadas as obras, após o que se pagaria apenas o necessário 
para a conservação do referido porto e para a manutenção do pessoal 
indispensável ao auxílio dos navios em dificuldade189. 

A resposta de James Madison não se fez esperar e 7 dias depois 
informava que o Presidente já dera instruções ao oficial comandante da 

l a / Id. correspondência das Legações Portuguesas. Washington, caixa 551 (1797-1812). Ofício n s . 
5 do cônsul geral e encarregado de negócios, José Rademaker, para o Secretário de Estado dos 
Negócios Estrangeiros e da Guerra, António de Araújo de Azevedo, datado de Filadélfia, 2 de 
Julho de 1805. 

1 8 8 . Id . , ibid. 

1 8 9 Id., ibid. Cópia da nota do cônsul geral e encarregado de negócios, José Rademaker para o 
Secretário de Estado, James Madison, datada de Filadélfia, 21 de Maio de 1807, anexa ao ofício 
nfi. 31 do cônsul geral e encarregado de negócios, José Rademaker, para o Secretário de Estado 
dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, António de Araújo de Azevedo, datado de Filadélfia, 28 
de Maio de 1807. Id., correspondência expedida, correspondência para as Legações e 
Consulados Portugueses. Washington, livro 160 (1805-1820). Despacho do Secretário de 
Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, António de Araújo de Azevedo, para o cônsul 
geral e encarregado de negócios, José Rademaker, datado de Lisboa, 23 de Fevereiro de 1807, 
fis. 7-7v. 
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esquadra americana no estrangeiro para contribuir da mesma forma que as 
outras nações, para uma obra de tanta utilidade190 . 

O governo do Rio de Janeiro encarregou José Rademaker de comprar 
nos Estados Unidos uma grande quantidade de massame, para a marinha 
portuguesa. Todavia, o d ip lomata não pode executar es ta ordem 
prontamente, devido à falta de cânhamo e ao facto dos ingleses terem 
comprado recentemente todo o cordame disponível. Além disto, colocava-se 
outro problema, relacionado com o pagamento deste material. Ninguém 
queria aceitar letras sobre o Rio de Janeiro, pois como o comércio com esta 
praça era diminuto os comerciantes americanos não necessitavam lá de 
fundos. A fim de obviar a esta dificuldade, Rademaker aconselhava o 
estabelecimento de um crédito numa casa de Londres, sobre a qual sacaria 
sempre que tivesse de pagar as remessas de massame feitas para o Brasil. 
Este era o meio mais expedito, pois os negociantes es tadunidenses 
precisavam constantemente de dinheiro na capital britânica. Caso contrário, 
além da dificuldade em encontrar alguém que aceitasse letras sobre o Rio 
Janeiro, quem o fizesse quereria juros elevados, até ao seu completo 
reembolso, o que aumenta r ia o preço do massame 1 9 1 . De facto, um 
comerciante declarou-se disposto a aceitar, ao câmbio de 13,625%, esta 
forma de pagamento. 

José Rademaker não desistiu, propondo esta t ransacção a vários 
mercadores, até encontrar um, Robert Wain, que, com a mira de negócios 
vantajosos com o Brasil, se mostrou receptivo a receber letras sobre o Rio de 
Janei ro , segundo as condições do diplomata por tuguês . Assim, o 
comerciante americano deveria mandar fabricar o cordame, o qual seria 

1 9 0 Id., correspondência recebida, correspondência das Legações Portuguesas. Washington, caixa 
551 (1797-1812). Cópia da nota do Secretário de Estado, James Madison para o cônsul geral e 
encarregado de negócios, José Rademaker, datada de Washington, DC, 28 de Maio de 1807, 
anexa ao ofício ng. 33 do cônsul geral e encarregado de negócios, José Rademaker, para o 
Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, António de Araújo de Azevedo, 
datado de Filadélfia, 20 de Junho de 1807. 

1 9 1 Id., Ibid. Ofício nB. 63 do cônsul geral e encarregado de negócios, José Rademaker, para o 
Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, conde de Linhares, D. Rodrigo de 
Sousa Coutinho, datado de Filadélfia, 2 de Outubro de 1809. Id., correspondência expedida. 
Correspondência para as Legações e Consulados Portugueses. Washington, livro 160 (1805-
1820). Despacho do Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, conde de 
Linhares, D. Rodrigo de Sousa Coutinho, para o cônsul geral e encarregado de negócios, José 
Rademaker, datado do Rio de Janeiro, 18 de Julho de 1809, fis. 14. 
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integralmente pago por ele, até ser colocado a bordo dos navios que o 
transportariam. Para isso cobraria a comissão usual de 5%. Além disto, o 
seguro do material seria feito por Waln, por conta do governo português, de 
modo a que se o massame se perdesse, fosse reembolsado pela seguradora. 
Por outro lado, o negociante aceitaria que as letras fossem pagas na capital 
brasileira a 30 dias de vista, estabelecendo-se o câmbio de 848 réis por dólar, 
correspondente a u m a percentagem de 6%. Atentendo a todos os 
inconvenientes que teria de suportar, além de ter de pagar, uma comissão de 
2,5%, a quem recebesse o dinheiro no Rio de Janeiro e o enviasse para os 
Estados Unidos e, em caso de naurágio, perder 1% a favor dos seguradores, 
estas condições pareceram razoáveis ao encarregado de negócios. 

Entretanto, estava-se a executar apenas parte da encomenda do 
cordame, pois, além de ainda não terem chegado à América, os navios com 
cânhamo, provenientes da Rússia, era impossível fabricar uma quantidade 
maior antes do porto de Filadélfia ficar bloqueado com o gelo. De qualquer 
modo, esperava que o massame, agora a ser manufacturado, chegasse ao Rio 
de Janeiro em fins de Fevereiro de 18IO 1 9 2 . Apenas se conseguiram 
completar vinte peças, antes dos gelos tornarem impraticável o porto de 
Filadélfia, tendo estas sido remetidas a bordo de um bergantim americano, 
em finais de Dezembro de 1809. O valor desta mercadoria computava-se em 
22.620 dólares, ou seja 19.181$760. Previa-se, porém, um aumento do preço 
deste produto, pois devido à falta de cânhamo na Inglaterra, os navios 
americanos que tinham ido ao Báltico buscar esta matéria-prima, haviam 
mudado de rumo e deixado as suas cargas em portos britânicos, onde a 
tinham vendido por um preço superior ao praticado nos Estados Unidos. 

Por outro lado, caso a qualidade do material fosse satisfatória e o 
negócio com Robert Waln fosse do agrado do governo, Rademáker pedia para 
ser disso informado, de modo a concluir com o referido comerciante outro 
acordo, relativamente ao restante da encomenda. As condições alcançadas 
dificilmente se obteriam quando as relações comerciais anglo-americanas 
estivessem normalizadas, pois, os homens de negócio aplicariam os seus 

Id., correspondência recebida, correspondência das Legações Portuguesas. Washington, caixa 
551 (1797-1812). Ofício nQ. 65 do cônsul geral e encarregado de negócios, José Rademáker, 
para o Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, conde de Linhares, D. 
Rodrigo de Sousa Coutinho, datado de Filadélfia, 23 de Novembro de 1809. 
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capitais neste tráfico, com muito maior lucro. O encarregado de negócios, 
insistia uma vez mais, que os produtos americanos ficariam mais em conta, 
se fossem pagos através de letras sacadas sobre Londres, bastando para isso 
estabelecer-se um crédito, em seu nome, na capital britânica1 9 3 . A actuação 
de Rademaker, em todo este caso, parece ter merecido a aprovação do 
governo português, pois, em 23 de Fevereiro de 1810, D. Rodrigo de Sousa 
Coutinho aconselhava o encarregado de negócios a pedir a um comerciante 
para fazer as encomendas e sacar letras que seriam satisfeitas mal a 
encomenda chegasse ao Brasil194 . 

A Regência de Lisboa também quis saber das possibilidades de 
aquisição de cavalos nos Estados Unidos, para o equipamento das forças 
armadas portuguesas. José Rademaker diz ter-se informado, com cuidado, 
acerca deste assunto e ter concluido da existência de grande número destes 
animais nos estados da Nova Inglaterra. O preço de cada equídeo enviado 
para as índias Ocidentais variava de 30 a 40 dólares e, entre 60 a 70 dólares 
os que eram exportados para Demerara. Seria esta raça, contudo, a mais 
própria para o serviço da cavalaria, pelo facto dos seus exemplares serem 
maiores. Na Pensilvânia e em Nova Jérsia existiam cavalos melhores, mas o 
seu preço era o dobro. Em relação ao seu transporte para Portugal, o frete 
era calculado em 50 dólares e a alimentação entre 12 a 14 dólares por 
cabeça, quanto às manjedouras e acomodações necessárias para a viagem 
dos animais, estas corriam por conta dos donos dos navios. As embarcações 
construídas para o efeito, na região da Nova Inglaterra, podiam transportar 
entre 50 a 60 cavalos. Além disto, era ainda necessário considerar o valor do 
seguro, que segundo o diplomata rondaria os 12% ou 12,5%, dado para as 
índias Ocidentais ser de 9%. Considerando o preço de 70 dólares por animal 
e todas as outras despesas, José Rademaker calculava que cada cavalo 
importado custaria cerca de 157,85 dólares, ou seja 126$280. Achava, 

Id., ibid. Ofício nQ. 69 do cônsul geral e encarregado de negócios, José Rademaker, para o 
Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, conde de Linhares, D. Rodrigo de 
Sousa Coutinho, datado de Filadélfia, 29 de Dezembro de 1809. 

Id., correspondência expedida, correspondência para as Legações e Consulados Portugueses. 
Washington, livro 160 (1805-1820). Despacho do Secretário de Estado dos Negócios 
Estrangeiros e da Guerra, conde de Linhares, D. Rodrigo de Sousa Coutinho, para o cônsul 
geral e encarregado de negócios, José Rademaker, datado do Rio de Janeiro, 23 de Fevereiro de 
1810, fis. 17-17v. 
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contudo, que seria possível obtê-los ao preço unitário de 150 dólares, 
equivalente a 120$000. Caso fosse encarregado de uma tal encomenda, 
pediria a um seu amigo, oficial de cavalaria e membro do Congresso, para 
inspeccionar os animais antes do embarque, a fim de verificar a s u a 
qualidade. Necessitava, além do mais, de saber a altura e a idade que cada 
um deveria ter, a quantidade desejada e se existia objecção a que alguns 
fossem brancos. Como forma de pagamento, deveriam ser enviadas letras do 
embaixador britânico em Lisboa para serem negociadas em Londres, ou 
ordem deste ao seu homólogo em Washington, a fim de que este endossasse 
as que Rademaker sacasse sobre a capital britânica. Não havia outro meio 
de liquidar o valor da encomenda, pois era impossível realizar uma operação 
financeira de tal ordem sobre Lisboa. O encarregado de negócios informava, 
ainda, que nos estados da Pensilvânia e de Nova Iorque existiam cavalos 
melhores, o seu preço, porém, era o dobro. A propósito deste assunto, não 
encontrámos mais nenhuma referência na documentação compulsada, daí 
concluirmos que esta encomenda nunca chegou a ser efectuada195 . 

Uma fonte de preocupação para as autoridades lusas era a pesca da 
baleia, ao largo das costas brasileiras, entre a ilha de Santa Catarina e o rio 
da Prata, o que, de acordo com a lei portuguesa, conforme vimos no capítulo 
1, era ilegal. Assim, Lisboa enviou instruções a José Rademaker para 
protestar jun to do executivo americano. O diplomata prontificou-se a 
cumprir a ordem, de modo a conseguir que Washington ordenasse aos 
armadores estadunidenses para não se dedicarem a esta actividade em águas 
portuguesas196 . Como seria de esperar, James Madison respondeu dizendo 

Id., correspondência recebida, correspondência das Legações Portuguesas. Washington, caixa 
551 (1797-1812). Ofício nB. VIII do cônsul geral e encarregado de negócios, José Rademaker, 
para D. Miguel Pereira Forjaz, secretário do Conselho de Regência e encarregado da pasta dos 
negócios estrangeiros e da guerra, datado de Filadélfia, 30 de Setembro de 1811. Id., 
correspondência expedida, correspondência para as Legações e Consulados Portugueses. 
Washington, livro 160 (1805-1820). Despacho do Secretário de Estado dos Negócios 
Estrangeiros e da Guerra, conde de Linhares, D. Rodrigo de Sousa Coutinho, para o cônsul 
geral e encarregado de negócios, José Rademaker, datado do Rio de Janeiro, 4 de Abril de 
1812, fis. 28. 

"Tenho agora de accusar a recepção do officio de Va. Excla. datado de 10 de Dezembro proximo 
passado, com huma copia da representação do admenistrador da pesca das baleas do Estado 
do Brazil, e em conformidade do que Sua Alteza Real he servido ordenar-me, farei as devidas 
reclamações a este governo para que determine aos seus armadores que naõ continuem a pesca 
das baleàs nos mares adjacentes aos domínios do Principe Regente Nosso Senhor, nem nas 
vezinhanças das costas coloniaes; e do que a esse respeito passar, darei parte a Va. Ex013." 
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que o governo dos Estados Unidos não aprovava de maneira nenhuma, as 
violações, cometidas pelos seus cidadãos, contra as leis de um país amigo, 
nem estava disposto a protegê-los pela sua conduta ilegal. Ao mesmo tempo 
que manifestava respeito pelas águas territoriais portuguesas, esperava que 
os direitos de navegação, dos cidadãos americanos, não fossem prejudicados, 
nas zonas não sujeitas a nenhuma jurisdição específica197. 

E m Fevereiro de 1808, José Rademaker afirmava ter tido 
conhecimento da partida do Príncipe Regente, para o Brasil, através das 
notícias públicas, pois o último despacho que t inha recebido de Lisboa, 
datava de 21 de Ju lho do ano anterior. Não é de admirar esta falta de 
comunicação, por par te das au tor idades por tuguesas , com o seu 
representante na América do Norte, dados os graves problemas com que se 
debatia o país. Por outro lado, informava, que enquanto não houvesse 
possibilidade de enviar os ofícios directamente para o Brasil, continuaria a 
fazê-lo através de Inglaterra. Aliás, seria essa a via pela qual mandaria as 
folhas de depesa da representação portuguesa nos Estados Unidos que 
poderiam ser pagas em Londres, cidade onde Rademaker nomearia um 
procurador. 

No mesmo ofício, seguia, em anexo, uma lista de produtos 
americanos que poderiam ser exportados para o Brasil. Calculando que, 
após o fim do embargo, os comerciantes americanos procurarião obter junto 

A.N.T.T., Ministério dos Negócios Estrangeiros, Arquivo Central, correspondência recebida, 
correspondência das Legações Portuguesas. Washington, caixa 551 (1797-1812). Ofício nQ. 28 
do cônsul geral e encarregado de negócios, José Rademaker, para o Secretário de Estado dos 
Negócios Estrangeiros e da Guerra, António de Araújo de Azevedo, datado de Filadélfia, 3 de 
Março de 1807. Id., correspondência expedida, correspondência para as Legações e 
Consulados Portugueses. Washington, livro 160 (1805-1820). Despacho do Secretário de 
Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, António de Araújo de Azevedo, para o cônsul 
geral e encarregado de negócios, José Rademaker, datado de Lisboa, 10 de Dezembro de 1806, 
fis. 6v. 

"The President having been made acquainted with this representation, directs me to assure you, 
that the United States are not inclined to countenance, in any manner, acts of their citizens 
contravening the rights of a friendly power; nor to skreen them from the lawful consequences of 
such conduct: but at the same time, that he manifests this respect to the territorial sovereignty 
of Portugal, he derives from the friendly relations of the two countries, a just confidence, that 
the right of citizens of the United States to navigate and use the seas, not within the space 
attached by the law of nations to the adjoining territory, and to avail themselves of all the 
advantages incident thereto, will be neither controverted nor interrupted." Id., correspondência 
recebida, correspondência das Legações Portuguesas. Washington, caixa 551 (1797-1812). 
Cópia da nota do Secretário de Estado, James Madison, para o cônsul geral e encarregado de 
negócios, José Rademaker, datada de Washington, DC, 24 de Março de 1807 anexa ao ofício 
nQ. 30 do cônsul geral e encarregado de negócios, José Rademaker, para o Secretário de Estado 
dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, António de Araújo de Azevedo, datado de Filadélfia, 4 
de Abril de 1807. 
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dele informações, sobre quais as mercadorias cuja importação seria 
autorizada, o encarregado de negócios queria saber se os deveria encorajar a 
negociar com o Brasil. Achava importante ter conhecimento da forma como 
os negociantes estadunidenses seriam autorizados a realizar comércio com o 
Brasil e se o seriam do mesmo modo que com Portugal1 9 8 . As previsões 
verificaram-se, porque, pouco tempo depois, Rademaker era abordado por 
vários comerciantes com o intuito de obter dados acerca das exportações 
para os portos brasileiros199. 

As próprias autoridades locais pareciam interessadas em fomentar as 
trocas com este estado, pois, devido ao embargo decretado, os norte-
americanos estavam impedidos de negociar com os mercados tradicionais. 
Um bom sintoma disto, segundo o diplomata, era o facto de terem nomeado 
um cônsul , Henry Hill, pa ra o Rio de Jane i ro 2 0 0 . Os responsáveis 
portugueses também acharam importante o desenvolvimento do intercâmbio 
comercial entre os dois estados. 

O conde de Linhares, D. Rodrigo de Sousa Coutinho, secretário de 
Estado dos Negócios Estrangeiros e da guerra, a partir de 1807, em despacho 
de 30 de Julho de 1808, mostrava-se esperançado num incremento deste 
comércio e na resposta enviada ao pedido de instruções, do encarregado de 
negócios, fez saber que os navios americanos seriam tratados, nos portos 
brasileiros, "como os das nações mais amigas e favorecidas"201. Isto, e o 

1 9 8 Os géneros a que o encarregado de negócios se refere eram os seguintes: farinha, bolacha, 
carne salgada, carne de porco salgada, manteiga, queijo, velas de espermacete, velas de sebo, 
sabão, sementes de linho, pólvora, massame, alcatrão, pez, resma, termentina e papel. Id., Ibid. 
Ofício nQ. 46 do cônsul geral e encarregado de negócios, José Rademaker, para o Secretário de 
Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, António de Araújo de Azevedo, datado de 
Filadélfia, 24 de Fevereiro de 1808. 

1 9 9 Id., ibid. Ofício nQ. 48 do cônsul geral e encarregado de negócios, José Rademaker, para o 
Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, António de Araújo de Azevedo, 
datado de Filadélfia, 2 de Maio de 1808. 

200 " D e q u a i q U e r m o d o que essas differenças se decidaõ, esta naçaõ hade querer continuar a 
commerciàr para onde poder; e pela nomeação do consul que agora vai para essa cidade, 
parece já deitao suas vistas sobe o negocio que poderão fazer com o Brazil: para eu poder 
satisfazer ao que aqui me requererem, pesso a Va. Exa. me determine o modo por que Sua Alteza 
Real for servido permittir aos neociantes destes Estados Unidos negociarem para o Brazil." Id., 
ibid. Ofício n e . 49 do cônsul geral e encarregado de negócios, José Rademaker, para o 
Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, António de Araújo de Azevedo, 
datado de Filadélfia, 30 de Maio de 1808. 

2 0 1 José Rademaker só nos finais de 1808 ficou a saber da designação do conde de Linhares, D. 
Rodrigo de Sousa Coutinho, para Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra. 
Daí, que os ofícios escritos entre a nomeação de Sousa Coutinho e a data em que disso foi 
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modo como Henry Hill foi recebido no Rio de Janeiro, agradou muito ao 

governo dos Estados Unidos2 0 2 . 
Aquando da pa r t ida do enviado ext raordinár io e minis t ro 

plenipotenciário Thomas Sumter Jr., para o Rio de Janeiro, José Rademaker 
afirmava não acreditar que este fosse incumbido de prôpor um tratado. O 
executivo estadunidense parecia preferir conceder condições iguais de 
comércio a todos os países, do que assinar tratados com qualquer deles. Em 
relação às trocas comerciais com o Brasil, não augurava um futuro 
promissor, pois estas não eram muito vantajosas para os norte-americanos e 
apenas um número reduzido dos seus produtos t inha interesse para o 
mercado brasileiro. Se, por sua vez, a exportação de alguns artigos sul-
americanos seria lucrativa para os luso-brasileiros, poucos eram, porém, os 
que os norte-americanos poderiam mandar em troca. Deste modo, o 
comércio seria favorável ao Brasil, pelo que os Estados Unidos não se 
mostrariam interessados neste tráfego, enquanto pudessem suprir as suas 
necessidades com géneros de Havana, Porto Rico e San ta Cruz. De facto, 
exportavam para estas ilhas os bens de produção americana, que elas 
necessitavam, de lá importando várias mercadorias, entre as quais café e 
açúcar, a preços mais baratos do que do Brasil203 . 

informado continuarem a ser dirigidos ao seu antecessor, António de Araújo de Azevedo. Id., 
Ibid. Ofício n s . 55 do cônsul geral e encarregado de negócios, José Rademaker, para o Ministro 
da Guerra e dos Negócios Estrangeiros, conde de Linhares, D. Rodrigo de Sousa Coutinho, 
datado de Filadélfia, 27 de Janeiro de 1809. Id., correspondência expedida, correspondência 
para as Legações e Consulados Portugueses. Washington, livro 160 (1805-1820). Despacho do 
Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, conde de Linhares, D. Rodrigo de 
Sousa Coutinho, para o cônsul geral e encarregado de negócios, José Rademaker, datado do Rio 
de Janeiro, 8 de Outubro de 1808, fis. 12v. 

2 0 2 Id., correspondência recebida, correspondência das Legações Portuguesas. Washington, caixa 
551 (1797-1812). Ofício nfi. 57 do cônsul geral e encarregado de negócios, José Rademaker, 
para o Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, conde de Linhares, D. 
Rodrigo de Sousa Coutinho, datado de Filadélfia, 20 de Março de 1809. Id., correspondência 
expedida, correspondência para as Legações e Consulados Portugueses. Washington, livro 160 
(1805-1820). Despacho do Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, conde 
de Linhares, António de Araújo de Azevedo, para o cônsul geral e encarregado de negócios, 
José Rademaker, datado de Lisboa, 10 de Dezembro de 1806, fis. 12. 

203 «N a õ sei_ n e m tenho razaõ de suppór, que elle [Thomas Sumter] vá incumbido de tratar negocio 
algum particular, nem mesmo de propor hum tratado de commercio; porque este governo parece 
preferir o conceder igual franqueza de commercio a todas as naçoens em geral do que ligar-se 
por tratado particular. Pouco ventajoso para estes Estados Unidos pode ser o commercio d'aqui 
para o Brazil, porque lá pouco se precisão os géneros que aqui há; alguns géneros do Brazil 
poderiaõ aqui deixar proveito, mas sendo mui poucos os que faria conta levar de cà para lá em 
retorno, claro está que o balanço de tal commercio todo saria a favor do Brazil; e naõ hé de 
suppór se inclinarão a isso, em quanto lhes fór permettido supprirem as ilhas da Havana, Porto 
Rico, Santa Cruz etc, com géneros d'aqui que lá necessitaõ, e trazerem de là em retorno, mais 
baratos do que do Brazil; açúcar, caffe etc; em que tanto se tem lucrado." Id., correspondência 
recebida, correspondência das Legações Portuguesas. Washington, caixa 551 (1797-1812). 
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A partida do cônsul Henry Hill, para o Rio de Janeiro, foi motivo de 
preocupação para o encarregado de negócios português. Para o transporte 
deste agente consular, o governo de Washington t inha fretado um navio. 
Receando que nesta embarcação seguisse algum elemento indesejável José 
Rademaker comunicava aos seus superiores ter apenas dado passaporte a 
Henry Hill, ao bergantim americano Hamlet, a bordo do qual seguia, bem 
como ao seu próprio secretário José dos Santos Belo, que ia à capital 
brasileira receber ins t ruções , e a quem recomendara a obtenção de 
informações acerca dos outros passageiros. Estes cuidados derivavam do 
facto de temer que alguns deles fossem franceses naturalizados americanos. 
Estes receios derivavam da atitude do executivo de Washington, que se 
revelava favorável à França e contrário à Grã-Bretanha, além de que era 
muito fácil a um estrangeiro, que residisse alguns anos nos Estados Unidos, 
naturalizar-se americano2 0 4 . 

A preocupação com a chegada de passageiros indesejáveis a território 
brasileiro é abordada, a propósito do entus iasmo que os movimentos 
revolucionários, ocorridos em várias colónias espanholas da América, 
suscitavam na população e imprensa norte-americanas. A independência 
destes territórios, como se sabe, era vista com bons olhos nos Estados 
Unidos. Perante isto, o encarregado de negócios português avisava os seu 
superiores para não permitirem o desembarque no Brasil a passageiros que 
não possuissem passaporte português. Para reforçar este seu parecer, 
enviava um manifesto do governador da Guatemala, no qual o responsável 
espanhol se queixava do facto dos Estados Unidos facilitarem a viagem a 
simpatizantes revolucionários para esse território205. 

Ofício n s . 71 do cônsul geral e encarregado de negócios, José Rademaker, para o Secretário de 
Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, conde de Linhares, D. Rodrigo de Sousa 
Coutinho, datado de Filadélfia, 1 de Fevereiro de 1810. 

2 0 4 Id., ibid. Ofícios nB". 49, 50 e 51 do cônsul geral e encarregado de negócios, José Rademaker, 
para o Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, António de Araújo de 
Azevedo, datados de Filadélfia. 30 de Maio, 4 e 6 de Junho de 1808. Vide Anexo II doe. nfi. 30. 

"Esta nação parece regozijar-se com as revoluçoens que tem havido em algumas partes 
d'America-Hespanhola, e pelas gazettas abertamente louvaõ esses procederes, e desejaõ que 
todas as colónias se façaõ independentes. O governador da Guatemala em hum manifesto, que 
incluso tenho a honra de remetter a Va. Exa., com justa razaõ se queixa de aqui se facilitar a 
passagem de intrigantes para esses paizes; e permittame Va. Exa. dizer, que me parece seria 
bem naõ consentir que em porto algum do Brazil dezembarcassem passageiros que naõ 
podessem mostrar seus passaportes portuguezes." Id., ibid. Ofício n°. 80 do cônsul geral e 
encarregado de negócios, José Rademaker, para o Secretário de Estado dos Negócios 
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Aliás, a preocupação com a entrada de partidários das ideias da 
Revolução Francesa, em território português, vai estar patente em mais 
ofícios de José Rademaker, que era anglófílo. Assim, em finais de 1810, envia 
um ofício a D. Miguel Pereira Forjaz, avisando-o da estada em Lisboa de 
Valentim de Foronda, um antigo cônsul-geral e encarregado de negócios 
espanhol, junto do governo americano, que, segundo o diplomata português, 
enquanto esteve nos Estados Unidos "foi sempre olhado pelos da sua naçaõ 
com hum intrigante e parcial ao governo francez" e, além disto, t inha um 
filho, "empregado na Secretaria de Joze Bonaparte"206 . A fim de se obterem 
mais informações, acerca deste diplomata, recomendava que se falasse com o 
secretário da Legação espanhola, o qual havia estado na América ao mesmo 
tempo que Valentim de Foronda2 0 7 . 

Por outro lado, em Março de 1811, relatava a chegada, a Nova Iorque, 
de quatro portugueses provenientes de França, pertencentes a famílias 
proeminentes. Segundo a versão que haviam contado, teriam estado em 
França durante vários anos, de onde não t inham podido sair. Entretanto, 
tinham-se tornado amigos de um certo Calié, antigo "tenente-coronel na 
legião em Lisboa", o qual acompanhara o conde da Ega quando este fora 
para Madrid, como embaixador, e se tornara favorito de Napoleão e guarda 
da família real espanhola, então internada em território francês. Calié dizia-
se amigo de Portugal e pretendia ir ao Brasil entregar a sua antiga patente 
ao Príncipe Regente D. João. Como queria ter aí amigos, conseguiu 
passaportes para os quatro portugueses, de forma a que estes podessem 
preparar, com antecedência, o projecto que tencionava levar a cabo. A oferta 
foi aceite, porque, para estes homens, representava a única maneira de 
deixarem a França. Diziam-se súbdi tos leais e afirmavam que, mal 
chegassem ao Rio de Janeiro, relatariam às autoridades tudo aquilo por que 
tinham passado, além de um deles ser portador de uma carta de Carlos rv de 
Espanha para sua filha, a princesa D. Carlota Joaquina. Relativamente ao 

Estrangeiros e da Guerra, conde de Linhares, D. Rodrigo de Sousa Coutinho, datado de 
Filadélfia, 7 de Dezembro de 1810. 

2 0 6 Id., ibid. Ofício nQ. V do cônsul geral e encarregado de negócios, José Rademaker, para D. 
Miguel Pereira Forjaz, secretário do Conselho de Regência e encarregado da pasta dos negócios 
estrangeiros e da guerra, datado de Filadélfia, 12 de Dezembro de 1810. 

2 0 7 Id., ibid. 
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dinheiro necessário para pagar a viagem, este teria sido adiantado pelo 
marquês de Marialva, D. Pedro José Joaquim Vito de Meneses Coutinho. 
Contudo, apesar de todas es tas credenciais, o ministro espanhol nos 
Estados Unidos desconfiava deles, porque eram provenientes de França e 
davam-se com franceses, além de que um dos portugueses tinha intenções de 
ir ao México208. 

Pouco tempo depois, José Rademaker referia a publicação, nos 
jornais americanos, do extracto de uma car ta particular, do cônsul dos 
Estados Unidos na Baía, em que se noticiava uma determinação do governo 
do Príncipe Regente, segundo a qual nenhum americano poderia entrar no 
Brasil se não fosse portador de um passaporte assinado pelo encarregado de 
negócios português. Este declarava não saber ainda nada acerca desta 
resolução, mas acreditava que o seu objectivo seria o de evitar a entrada em 
território brasileiro daquilo que designava de "emissarios-francezes". 
Partindo desta suposição, t inha dado ordens, ao vice-cônsul de Portugal em 
Nova Iorque, pa ra fornecer aos capi tães dos navios e respectivos 
marinheiros, prestes a partir para portos brasileiros, uma certidão na qual 
constaria o número de cidadãos americanos a bordo e que, entre eles, não se 

"Torno agora aos pés de V. Exa. avisar que à cidade de New-York chegarão quatro portuguezes 
vindos de França que dizem chamár-se Sebastião, e Vicente Navarros de Andrade, irmãos de 
Rodrigo Navarro encarregado dos negócios do Principe Nosso Senhor na Russia - Domingos 
Borges de Barros, da Bahia, primo de Joze Egidio Alvares d'Almeida, secretario particular de 
Sua Alteza Real; e Joaõ Pereira de Souza Caldas, do Rio de Janeiro, da caza dos Caldas de 
Lisboa; e pretendem hir para essa cidade. Eu naõ os conheço nem elles me tem dado prova 
alguma de serem quem dizem ser. A historia que me contarão he que achandose elles em 
França seis para oito annos sem poderem de lá sahir, ultimamente fizeraõ amizade com hum 
Mr. Calié que diz ter sido tenente coronel na Legiaõ em Lisboa, e accompanhado o conde da Ega 
quando embaixador para Madrid. Que o dito Calié, hoje muito valido de Bonaparte, e seu vigia 
sobre a real familia d'El Rey Carlos quarto, ocultamente pretende ser muito amigo dos 
portuguezes, e diz hade hir ao Brazil entregar a sua antiga patente ao Principe Regente Nosso 
Senhor, e que desejando achar amigos quando ahi chegar, obteve de Bonaparte passaportes 
para elles quatro portuguezes hirem adiante dispor os seus projectos, o que elles aceitarão por 
ser o único modo de poderem sahir de França, mas que saõ leaes vassallos do Principe Regente 
Nosso Senhor, e que em chegando ao Rio de Janeiro faraõ huma fiel rellaçaõ de tudo que há 
passado, e que o chamado Caldas entregará huma carta que leva d'El Rey Carlos quarto para a 
Princeza Nossa Senhora; que quem os supprio com dinheiro para a viagem, fora o marquez de 
Marialva. O ministro d'Hespanha aqui desconfia délies, por virem de França, andarem aqui 
muito metidos cora francezes e o chamado Barros ter dito fazia tençaõ de hir aõ Mexico. Dizem 
vaõ pelo bergantim Galen, capitam Peter Anner, que leva este officio." Id., ibid. Ofício n e . 83 do 
cônsul geral e encarregado de negócios, José Rademaker, para o Secretário de Estados dos 
Negócios Estrangeiros e da Guerra, conde de Linhares, D. Rodrigo de Sousa Coutinho, datado 
de Filadélfia, 12 de Março de 1811. D.Pedro José Joaquim Vito de Meneses Coutinho, 8 e . 
conde de Cantanhede e 6a. marquês de Marialva fizera parte da deputação que, em 1814, foi a 
Baiona saudar Napoleão, tendo ficado posteriormente prisioneiro primeiro em Bordéus e depois 
em Paris, até 1814, data da queda de Napoleão. DÓRIA, António Álvaro — Marialva, 8B. conde 
de Cantanhede e 6a. marquês de, in SERRÃO, Joel (dir. de) — "Dicionário de História de 
Portugal", vol. IV, Porto, Livraria Figueirinhas, 1981, p. 185. 
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encontrava nenhum passageiro. Por outro lado, nos casos em que a bordo 
das embarcações seguissem passageiros, com destino ao Brasil, só deveria 
conceder passaporte se tivesse a certeza que a pessoa ou pessoas em questão 
eram gente de probidade. Além disto, as mesmas determinações seriam 
expedidas aos ou t ro s v ice -cônsu les po r tugueses , em terr i tór io 
estadunidense209 . 

A corte do Rio de Janeiro inquietava-se que os Estados Unidos 
servissem de ponto de passagem de revolucionários franceses para território 
brasileiro. E, como "a fraqueza do poder executivo" estadunidense não 
conseguia pôr cobro aquilo que era classificado de "horrorozo attentado 
contra governos" com boas relações com os norte-americanos, não se 
autorizava o desembarque a quem não fosse portador de um passaporte 
passado pelo encarregado de negócios português. Alguns meses depois, estas 
instruções eram complementadas com outras, nas quais era ordenada a 
concessão de passaportes "a pessoas industriozas e pacificas", desde que 
sobre elas não recaísse suspeita alguma. Procurava-se, deste modo, evitar, a 
recusa de passaportes a pessoas interessadas em estabelecer-se no Brasil "e 
cu ja acquiz ição se r ia mui to in t e re s san te" , o que j á ocor re ra 
anteriormente21 °. 

209 «Agora se publicou nestas gazettas, o extracto de huma carta de Mr. Hill consul d'America na 
Bahia a hum amigo seu em New York dando-lhe noticia de ter Sua Alteza Real mandado que se 
naõ permetisse a nenhum capitão, marinheiro, ou outras pessoas hindo d'estes Estados Unidos 
dezembarcar nos portos do Brazil sem passaporte assinado por mim. Sobre tal determinação eu 
ainda naõ tive a honra de receber as ordens de V*. Exa., mas na supposiçaõ que esse novo 
regulamento sara assim de com justissima razaõ evitar o lá se dezembarcarem emissarios-
francezes, dei ordem ao agente que faz as vezes de vice consul de Portugal em New York que 
munice ao capitão, sobre carga, e marinheiros do navio que esta leva, com huma certidão 
declarando o numero das pessoas que hiaõ abordo, que todos elles erao cidadoens d'estes 
Estados Unidos, e que entre elles naõ hia passageiro algum; e hindo algum, nesse caso só lhe 
desse passaporte sendo bem conhecido a elle agente por homem de probidade; semelhante 
ordem passarei aos mais agentes que aqui servem de vice cônsules portuguezes, e hindo os 
capitaens munidos de huma tal certidão, e naõ se ademetindo no Brazil passageiros sem 
appresentárem seus passaportes, pareceme se evitará o mal que era de reciar pela franqueza 
com que lá dezembarcavaõ quantos individuos para lá queriaõ hir." Id., ibid. Ofício nB. 86 do 
cônsul geral e encarregado de negócios, José Rademaker, para o Secretário de Estado dos 
Negócios Estrangeiros e da Guerra, conde de Linhares, D. Rodrigo de Sousa Coutinho, datado 
de Filadélfia, 5 de Julho de 1811. 

2 1 0 Id., correspondência expedida, correspondência para as Legações e Consulados Portugueses. 
Washington, livro 160 (1805-1820). Despachos do Secretário de Estado dos Negócios 
Estrangeiros e da Guerra, conde de Linhares, D. Rodrigo de Sousa Coutinho, para o cônsul 
geral e encarregado de negócios, José Rademaker, datados do Rio de Janeiro, 26 de Fevereiro 
de 1811, fis. 23 e 26 de Setembro de 1811, fis. 25. 
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A preocupação de desenvolver o Brasil, por parte das autoridades 
portuguesas, revela-se no facto do conde de Linhares ter pedido a José 
Rademaker para este se informar acerca "das minnas de ferro, e ferrarias" 
dos Estados Unidos e quais os salários que estes quereriam receber, para 
trabalhar nas minas brasileiras, até aí pouco exploradas2 1 1 . Além disto, foi-
lhe também ordenado para arranjar sementes de tabaco da Virginia e do 
Maryland, bem como alguns exemplares de cochonilha. Não conseguiu, 
porém, nenhum exemplar destes insectos na Carolina, tendo-lhe sido dito 
que apenas existiam em jardins-botânicos, e, do México, era-lhe impossível 
obter qualquer exemplar. Em relação ao tabaco, apesar dos americanos não 
gostarem que as sementes desta planta saíssem do país fora-lhe prometida 
alguma e, logo que a tivesse em seu poder, enviá-la-ia para a Baía e para o 
Rio de Janeiro 2 1 2 . As dificuldades encontradas na obtenção das sementes e 
de navios para as transportarem fizeram com que, só mais de um ano depois 
de ter escrito este ofício, tivesse enviado parte das que arranjara. As 
restantes, ainda, em seu poder seguiriam, mais tarde, por outro navio, 
também para o Rio de Janeiro, enquanto que para a Baía não lhe seria 
possível enviar nada, pois não t inha esperanças de arranjar mais sementes 
desta planta. Além disto, mandava também indicações sobre o modo de 
cultivo de tabaco nos Estados Unidos2 1 3 . 

"Sua Alteza Real he servido encarregar a Vossa Mercê de informar-se das minnas de ferro, e 
ferrarias ahi estabelecias á maneira de Suécia se podiao haver, e a quaes preços alguns 
fundidores hábeis, que viessem aqui trabalhar as ricas minas que existem no Brazil, e de que 
se naõ tem ate aqui tirado partido, devendo Vossa Mercê dar conta das informaçoens a que se 
proceder em tal materia a fim de que Sua Alteza Real rezolva o que melhor possa convir aos 
ineresses dos seus povos em taõ interessante materia." Id., Ibid. Despacho do Secretário de 
Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, conde de Linhares, D. Rodrigo de Sousa 
Coutinho, para o cônsul geral e encarregado de negócios, José Rademaker, datado do Rio de 
Janeiro, 25 de Maio de 1809, fis 13v. 

Id., correspondência recebida, correspondência das Legações Portuguesas. Washington, caixa 
551 (1797-1812). Ofício nB. 78 do cônsul geral e encarregado de negócios, José Rademaker, 
para o Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, conde de Linhares, D. 
Rodrigo de Sousa Coutinho, datado de Filadélfia, 15 de Setembro de 1810. Vide Anexo II doe. 
nB. 34. Id., correspondência expedida, correspondência para as Legações e Consulados 
Portugueses. Washington, livro 160 (1805-1820). Despachos do Secretário de Estado dos 
Negócios Estrangeiros e da Guerra, conde de Linhares, D. Rodrigo de Sousa Coutinho, para o 
cônsul geral e encarregado de negócios, José Rademaker, datados do Rio de Janeiro, 26 de 
Outubro de 1809, fis. 15 e 23 de Maio de 1810, fis. 19-19v. 

Id., correspondência recebida, correspondência das Legações Portuguesas. Washington, caixa 
551 (1797-1812). Ofícios nQs. 88 e 90 do cônsul geral e encarregado de negócios, José 
Rademaker, para o Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, conde de 
Linhares, D. Rodrigo de Sousa Coutinho, datados de Filadélfia, 16 de Agosto e 27 de Novembro 
de 1811. 
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A propósito deste envio de sementes de tabaco, a pedido do conde de 
Linhares, o abade Correia da Serra, futuro representante português junto do 
governo americano, e botânico de renome, comentava que a planta cultivada 
na América do Norte não era de uma espécie diferente da existente noutros 
locais, pelo que as diferenças observadas na qualidade do produto deviam-se 
ao clima e à qualidade do solo. O tabaco da Virginia era mais apreciado do 
que o brasileiro na Europa, na costa da África, bem como na China e até 
Portugal metropolitano consumia cerca de 4.000 arrobas anuais 2 1 4 . 

José Rademaker noticia a entrevista tida com o súbdito inglês 
Thomas Bishop, antigo "director e sócio da Real Fábrica de Sá, que se 
dedicava à manufactura de papel" e residira na freguesia de Santiago de 
Lustosa, concelho de Aguiar de Sousa2 1 5 . Este perdera tudo o que possuia e 
vira-se obrigado a fugir, devido às invasões francesas. Por causa da 
distância, e por circunstâncias várias, não pudera seguir para o Brasil, 
tendo ficado em Portugal, onde lutara contra os exércitos napoleónicos. 
Participara na perseguição às forças do general Loison no decurso da 
primeira invasão, estivera no Porto, quando a cidade fora ocupada por Soult, 
tendo assistido a todas as atrocidades cometidas pelas suas tropas e tomado 
parte na sua expulsão. Após a segunda invasão, tentara ir para o Brasil, sem 
o conseguir, porém, devido ao preço exorbitante das passagens. Em 25 de 
Setembro de 1810, acompanhado por toda a família, embarcara para os 
Estados Unidos, onde chegou em Novembro desse ano, estabelecendo-se em 
Filadélfia, com uma fábrica de tinturaria, o que lhe permitia sustentar a sua 
numerosa família. 

Assim, quando o diplomata português o tentou convencer a ir para o 
Rio de Janeiro, Thomas Bishop declinou a oferta, dizendo que apenas 
viajaria para a América do Sul se tivesse a certeza de lá encontrar meios de 
sustento para si e para os familares a seu cargo. Rademaker aconselhou-o 

2 1 4 Carta de José Correia da Serra para o conde da Barca, António de Araújo de Azevedo, datada de 
Filadélfia, 4 de Novembro de 1815. Parte desta carta foi transcrita por CARVALHO, Augusto da 
Silva — O Abade Correia da Serra. «Memórias da Academia das Ciências de Lisboa. Classe de 
Ciências», Lisboa, Academia das Ciências de Lisboa, 6, 1948, p. 184. 

2 1 5 RIBEIRO, Jorge Martins — A comunidade britânica do Porto durante as invasões francesas. 
Porto, Fundação Eng. António de Almeida, 1990, p. 20. 
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então a escrever ao secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da 
Guerra, D. João de Almeida de Melo e Castro, 5Q. conde das Galveias, o que 
ele fez. Nesta missiva, manifestava disponibilidade em viver no Brasil, desde 
que lhe fosse garantida forma de subsistência2 1 6 . A resposta do conde das 
Galveias não se fez esperar, convidando-o a estabelecer-se n a América do 
Sul, pois, em seu entender , "seria certamente h u m a mu i proveitosa 
aquisição para este paiz". Pretendia, no entanto, conhecer quais os seus 
planos e o que necessitava para os concretizar217. Isto não é de surpreender, 
dada a necessidade que havia de gente empreendedora nesta região. O grande 
problema de Thomas Bishop residia no custo da viagem, para si e para a sua 
numerosa família. Manifestando disponibilidade em partir para o Rio de 
Janeiro e em trabalhar em qualquer das actividades em que era especialista, 
começou por pedir que o governo português lhe pagasse o transporte para a 
capital brasileira. Pouco depois, porém, declarou que partiria assim que 
conseguisse jun ta r o dinheiro necessário para a passagem 2 1 8 . O seu 

216 "Aqui me appareceu Thomáz Bishop, eu o quiz persuadir a logo hir para o Rio de Janeiro, por 
que sei quanto elle lá saria util, mas elle me expôs, que tendo sofrido grande perca pela invasão 
dos francezes em Portugal, se vira obrigado a fugir de là; que vindo aqui, se valera dos seus 
talentos, e agora se achava estabelecido com huma fabrica de tinturarias, com que sustentava a 
numerosa família que tem; que a prudência mandara elle naô deixáse este estabelecimento sem 
ter a certeza de outro sufficiente para no Brazil se manter; que tendo essa certesa, elle 
nenhuma duvida taria em hir para lá. Pareceu-me acertado o que elle me expôs, e lhe disse 
escrevece elle a Va. Ex°la. a esse respeito; o que assim fez pela carta inclusa: Va. Ex013. mandará 
o que fòr servido." A.N.T.T., Ministério dos Negócios Estrangeiros, Arquivo Central, 
correspondência recebida, correspondência das Legações Portuguesas. Washington, caixa 551 
(1797-1812). Ofício nQ. 104 do cônsul geral e encarregado de negócios, José Rademaker, para 
o Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, 5S conde das Galveias, D. João 
de Almeida de Melo e Castro, datado de Filadélfia, 6 de Outubro de 1812. Cópia da carat de 
Thomas Bishop para o Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, 5 e conde 
das Galveias, D. João de Almeida de Melo e Castro, datada de Filadélfia, 25 de Setembro de 
1812. Vide Anexo II, doe. n^. 37. 

2 1 7 Id., correspondência expedida, correspondência para as Legações e Consulados Portugueses. 
Washington, livro 160 (1805-1820). Despacho do Secretário de Estado dos Negócios 
Estrangeiros e da Guerra, conde de Linhares, D. Rodrigo de Sousa Coutinho, para o cônsul 
geral e encarregado de negócios, José Rademaker, datado do Rio de Janeiro, 9 de Março de 
1813, fis. 32v. 

2 1 8 "Depois que tive a honra de dirigir a Va. Ex°la. o meu ultimo officio n^. 111 datado em 31 de 
Agosto me chegarão as segundas vias dos officios de V. Excla. com datas 17 de Fevereiro, e 9 de 
Março proximo passado; em resposta aos quaes sò se me offerece dizer que, tendo eu entregado 
a carta de Va. Ex°ia. a Thomas Bishop, e participado ao mesmo quanto Va. Ex° la. me ordenou, 
elle me deu em resposta, que a despeza dese transportar com a sua numerosa família para o Rio 
de Janeiro, era o que mais o embaraçava; que sendo Sua Alteza Real servido mandar se lhe 
pagassem taes despezas, elle partiria promptamente; que depois de lá estar, poderia Va. Excla. 
empregá-lo em qualquer dos ramos de manufactura de que elle tem conhecimento, e quanto a 
seus interesses, se daria por satisfeito com o que Va. Ex013. determinase, bem certo de que Va. 
Ex°la. naô deixaria de attender e recompensà-lo conforme os serviços que elle là fizese. Poucos 
dias depois, me mandou dizer, tinha resolvido a hir para o Brazil; e logo que elle podese 
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interesse em deixar os Estados Unidos prendia-se com o facto do bloqueio 
ter arrruinado o negócio a que se dedicava, uma vez que lhe não permitia a 
importação de seda crua. Bishop, contudo, não foi capaz de reunir a quantia 
suficiente, pelo que resolveu adiar a viagem até chegar ordem do conde das 
Galveias para o seu embarque. Não conseguimos determinar o que sucedeu a 
este inglês, pois, na documentação que utilizámos, não encontrámos mais 
nenhuma referência. Dado, porém, a sua idade e o seu estado de saúde 
alquebrado é natura l que nunca tenha deixado a América do Norte. O 
governo português, que t inha manifestado interesse em o ter no Brasil, ter-
se-á desinteressado, pois não lhe concedeu o dinheiro necessário para a 
viagem219. 

Em 1805, José Rademaker dá conta da chegada aos Estados Unidos 
de um brasileiro, de 22 anos de idade, Tomás Casimiro Ferreira, perseguido 
pela Inquisição. Este jovem, filho de um advogado e natural da Baía, viera 
para Lisboa em 1801, para se educar. Fugira de Portugal para escapar à 
justiça do Santo Ofício, dado ter traduzido para português a primeira parte 
da obra de Thomas Paine, A Idade da Razão, que veiculava ideias contrárias 
à ortodoxia. Apesar de se declarar íntimo de pessoas acima de toda a 
suspeita, o encarregado de negócios desconfiara dele. De facto, depois de 
contar as suas aventuras e de solicitar um emprego num impressor, onde 
poderia aprender este ofício, fez críticas ao governo português e disse ser 
fácil a deflagração de uma revolta no Brasil. A não existência de imprensa 
na colónia era, segundo Tomás Ferreira, a principal razão da não eclosão de 
um movimento revolucionário. O jovem tentara encontrar colocação junto 

ajuntar quanto dinheiro bastase para a viagem, partiria; confiando em V*. Ex013. o resultado. 
Presentemente saõ mui raras as occasioens d'embarcaçaô directamente d'aqui para o Brazil, o 
que provavelmente retardará a sua partida." Id., correspondência recebida, correspondência das 
Legações Portuguesas. Washington, caixa 551 (1797-1812). Ofício n a . 112 do cônsul geral e 
encarregado de negócios, José Rademaker, para o Secretário de Estado dos Negócios 
Estrangeiros e da Guerra, 5a conde das Galveias, D. João de Almeida de Melo e Castro, datado 
de Filadélfia, 5 de Outubro de 1813. 

2 1 9 "Incluso tem Va. Excla., huma carta de Thomás Bishop. Este bom homem está muito velho, e 
parece que muito alcançado. Elle tinha formado tençaõ de partir para o Brazil, logo que podese 
aqui apurar quanto dinheio bastase para se transportar com a sua numerosa familia: agora me 
diz, que naõ lhe tendo sido possível alcançar tal dinheiro, se via obrigado a pospor sua hida atè 
ter reposta de Va. Ex013." Id., (bid., ofício na . 113 do cônsul geral e encarregado de negócios, 
José Rademaker, para o Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, 5a conde 
das Galveias, D. João de Almeida de Melo e Castro, datado de Filadélfia, 23 de Novembro de 
1813. Carta de Thomas Bishop para o Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, 5 a . 
conde das Galveias, D. João de Almeida de Melo e Castro, datada de Filadélfia, 1 de Novembro 
e 1813, anexa ao ofício n9. 113. 
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de um impressor americano, conhecido pelas suas ideias revolucionárias, 
porém, ao ver que era vigiado pelo diplomata português, deixara Filadélfia e, 
segundo o que este conseguira apurar, parecia ter ido para Charleston, com 
intenção de regressar ao Brasil. Deste modo, Rademaker aconselhava o 
Secretário de Estado a tomar as providências que julgasse mais convenientes 
e a avisar os governadores do Brasil, a fim de evitar que o jovem pudesse 
levar avante os projectos revolucionários que exprimira220 . Apesar de, em 
sua opinião, as ideias de Tomás Ferreira não terem fundamento, achava-o 
inteligente e talentoso, pelo que era necessário ter cuidado, com as suas 
actividades221. 

Um dos primeiros assun tos que tratou, após a s u a chegada à 
América, dizia respeito às relações com as potências do Norte de África. 
Nesta altura os Estados Unidos estavam em guerra com as Tripoli, pelo que 
mantinham vários vasos de guerra no Mediterrâneo. A paz com os berberes 
era sustentada à custa do pagamento de um tributo anual de 20.000 dólares 
aos argelinos. Apesar disto, os americanos não se sentiam completamente 
tranquilos em relação aos norte-africanos, pelo que, José Rademaker queria 
saber se deveria propor a criação de uma aliança contra os piratas 
barbarescos222. 

No entanto, antes de deixar Washington, foi informado por James 
Madison que tinham sido mandadas forças suficientes para o Mediterrâneo, 
a fim lutar contra Tripoli e ao mesmo tempo infundir terror às outras 
potências, de forma a respeitarem os convénios assinados com os Estados 
Unidos. No caso desta acção de intimidação não resultar e dos tratados não 

^ u Id., ibid. Ofício n s . 10 do cônsul geral e encarregado de negócios, José Rademaker, para o 
Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, António de Araújo de Azevedo, 
datado de Filadélfia, 9 de Dezembro de 1805. Vide Anexo II doe. nfi. 28. 

2 2 1 "..., a fim de V. Ex^3. poder dàr as ordens que lhe parecer precisas aos governadores do Brazil, 
para se frustrarem as loucas ideas desse moço; que bem me parecem sem fundamento algum, e 
sò concebidas pela sua abalada fantasia, com tudo, como elle me parece ter esperteza, alguns 
talentos, e ser mal inclinado; talvez será precizo alguma cautela." Id., Ibid. Ofício nQ. 11 do 
cônsul geral e encarregado de negócios, José Rademaker, para o Secretário de Estado dos 
Negócios Estrangeiros e da Guerra, António de Araújo de Azevedo, datado de Filadélfia, 16 de 
Dezembro de 1805. 

2 2 2 Id., ibid. Ofício nB. 1 do cônsul geral e encarregado de negócios, José Rademaker, para o 
Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, António de Araújo de Azevedo, 
datado de Washington, DC, 26 de Abril de 1805. 
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serem respeitados os norte-americanos considerariam, então, a hipótese de 
fazer uma aliança com Portugal, não assinando nunca mais acordos com as 
regências do norte de África223. Em Outubro de 1805, o encarregado de 
negócios informava Lisboa do fim do conflito entre Tripoli e os Estados 
Unidos, tendo este país pago 60.000 dólares pelos resgate de 213 dos seus 
cidadãos, cativos desde 1803. Os americanos, porém, não ficavam obrigados 
ao pagamento de nenhum tributo anua l 2 2 4 . Convém recordar que, em 
Setembro de 1804, a m a r i n h a nor te-amer icana t i nha bloqueado e 
bombardeado Tripoli, com quem estavam em guerra desde 1801 2 2 5 . 

As relações com Tunes deterioraram-se em 1806, por o governo de 
Washington ter recusado a chantagem do embaixador desta Regência norte -
africana. Este representante, no entanto, foi obsequiado pelas autoridades 
americanas, tendo ficado muito satisfeito com as homenagens que lhe foram 
prestadas. Por esta altura, foi nomeado um comandante para a esquadra 
estadunidense no Mediterrâneo. Contudo, segundo Rademaker seria 
impossível manter esta força, se falhassem as conversações com a Inglaterra 
e a Espanha, dado os Estados Unidos terem um número limitado de 
embarcações de guerra2 2 6 . Em Maio de 1807, o diplomata podia informar 
Lisboa que as relações entre o Bei de Tunes e os Estados Unidos eram 
excelentes, não existindo qualquer mal-entendido entre os dois países2 2 7 . 

2 2 3 Id., ibid.. Ofício nB. 2 do cônsul geral e encarregado de negócios, José Rademaker, para o 
Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, António de Araújo de Azevedo, 
datado de Filadélfia, 1 de Outubro de 1805. 

2 2 4 Id., ibid.. Ofício n s . 7 do cônsul geral e encarregado de negócios, José Rademaker, para o 
Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, António de Araújo de Azevedo, 
datado de Filadélfia, 29 de Maio de 1805. 

2 2 5 RIBEIRO, Jorge Martins — A Comunidade Britânica do Porto durante as invasões francesas 
1807-1811, Porto, Fundação Eng. António de Almeida, 1990, p. 82; BEMIS, Samuel Flagg — A 
diplomatic history of the United States, p. 177. 

2 2 6 A.N.T.T., Ministério dos Negócios Estrangeiros, Arquivo Central, correspondência recebida, 
correspondência das Legações Portuguesas. Washington, caixa 551 (1797-1812). Ofícios n a \ 
17 e 19 do cônsul geral e encarregado de negócios, José Rademaker, para o Secretário de 
Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, António de Araújo de Azevedo, datados de 
Filadélfia, 2 de Maio e 10 de Julho de 1806. 

2 2 7 Id., ibid. Ofício ne 31 do cônsul geral e encarregado de negócios, José Rademaker, para o 
Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, António de Araújo de Azevedo, 
datado de Filadélfia, 28 de Maio de 1807. 
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Ainda em relação ao problema da pirataria norte-africana que afligia 
tanto a navegação por tuguesa como a americana, António Araújo de 
Azevedo, em 1806, mandou instruções ao encarregado de negócios para 
propor ao executivo de Washington a negociação de uma convenção contra 
os argelinos. Rademaker demorou a dar conta da incumbência em virtude 
das férias dos membros do governo. No entanto, avisava desde logo Lisboa 
que os americanos não deveriam estar interessados num tal acordo, pois 
encontravam-se em paz com as potências do Norte de África. A resposta que 
obteria seria, certamente, semelhante à dada quando colocara este assunto 
pela primeira vez, pouco depois da sua chegada à América228 . Talvez por 
saber que esta diligência não contaria com o apoio das autoridades norte-
americanas, alegou problemas de saúde para não se deslocar a Washington e 
tratou do assunto por escrito com o Secretário de Estado 2 2 9 . De facto, tal 
como Rademaker previra, James Madison disse que o governo dos Estados 
Unidos não estava interessado nesta proposta, por se encontrar em paz com 
as regências norte-africanas. Caso estas potências voltassem a praticar 
actos de pirataria e atentar contra os interesses americanos, adeririam então 
ao projecto português2 3 0 . Daí, que o encarregado de negócios não deixasse 

2 2 8 Id., ibid. Ofícios n e \ 22 e 23 do cônsul geral e encarregado de negócios, José Rademaker, para 
o Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, António de Araújo de Azevedo, 
datado de Filadélfia, respectivamente 2 de Outubro e 6 de Dezembro de 1806; Id., 
correspondência expedida, correspondência para as Legações e Consulados Portugueses. 
Washington, livro 160 (1805-1820). Despacho do Secretário de Estado dos Negócios 
Estrangeiros e da Guerra, António de Araújo de Azevedo, para o cônsul geral e encarregado de 
negócios, José Rademaker, datado de Lisboa, 23 de Julho de 1806, fis. 5. 

2 2 9 Id., correspondência recebida, correspondência das Legações Portuguesas. Washington, caixa 
551 (1797-1812). Ofício n°. 24 do cônsul geral e encarregado de negócios, José Rademaker, 
para o Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, António de Araújo de 
Azevedo, datado de Filadélfia, 27 de Dezembro de 1806. 

2 3 0 Id., Ibid. Ofícios ne. 26 e 28 do cônsul geral e encarregado de negócios, José Rademaker, para 
o Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, António de Araújo de Azevedo, 
datado de Filadélfia, 27 de Janeiro e 3 de Março de 1807. "The proposal made by the Prince 
Regent of Portugal for the mutual defence of the navigation and commerce of the two countries, 
against the Barbary states, by a conventional arrangement, has been received by the President 
as a proof of his Royal Highness' confidence in the friendly relations, and of his provident 
regard to the interests common to the two nations. The disposition felt by this government to 
place the continuance of their peace with the Barbary states upon reasonable terms of 
reciprocity, and, when these fail, upon the national protection, would lead us to accede to this 
amicable overture from the Prince Regent, and even to an extension of it to other powers, 
disposed, as he is, to unite in common efforts for suppressing the habitual piracies of those 
states; but being at this time at peace with those powers, the United States are restrained by 
the faith of treaties from taking measures to alter this relaton, so long as it may be preserved by 
the other parties." Id., ibid. Cópia da nota enviada pelo Secretário de Estado, James Madison, 
ao cônsul geral e encarregado de negócios, José Rademaker, datada de Washington, DC, 27 de 
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de informar os seus superiores do apresamento de um navio americano, 
levado a cabo pelos argelinos, nos finais de 1807. Este foi libertado pela sua 
própria tripulação, tendo morrido no decurso desta acção alguns dos piratas. 
Recorrendo a ameaças de diversa ordem, Argel pedia uma indemnização por 
cada um dos mortos, tendo-lhe esta sido paga pelo cônsul americano, a fim 
de evitar males maiores231 . 

Em 1815, com o fim da guerra anglo-americana, os Estados Unidos 
voltaram a preocupar-se com a sua navegação no Mediterrâneo. Apesar dos 
argelinos terem, até aí, apresado apenas uma embarcação americana e não 
terem cativos mais de 12 cidadãos estadunidenses, preparavam-se para criar 
dificuldades a Washington. Segundo Rademaker uma guerra contra Argel 
serviria para justificar a existência de uma marinha poderosa, dado que as 
forças navais desta regência não eram muito importantes2 3 2 . O comandante 
da esquadra americana enviada para o Mediterrâneo concluiu uma paz com 
os argelinos, tendo-se estes comprometido a não mais reclamarem qualquer 
tributo aos Estados Unidos2 3 3 . 

Em relação às actividades francesas no Atlântico, algo de muito 
interesse para Portugal, Rademaker informava que uma esquadra gaulesa 
tinha saqueado várias ilhas inglesas antes de se dirigir ao Haiti, onde fora 
levar reforços ao general Ferrand 2 3 4 . Entretanto soubera da chegada à 

Fevereiro de 1807 anexa ao ofício ne . 28 do cônsul geral e encarregado de negócios, José 
Rademaker, para o Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, António de 
Araújo de Azevedo, datado de Filadélfia, 3 de Março de 1807. 

2 3 1 Id., ibid. Ofício nfi. 52 do cônsul geral e encarregado de negócios, José Rademaker, para o 
Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, António de Araújo de Azevedo, 
datado de Filadélfia, 11 de Junho de 1808. 

2 3 2 Id., correspondência recebida, correspondência das Legações Portuguesas. Washington, caixa 
552 (1813-1823), Ofício ns. 122 do cônsul geral e encarregado de negócios, José Rademaker, 
para o Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, 5° conde das Galveias, D. 
João de Almeida de Melo e Castro, datado de Filadélfia, 4 de Abril de 1815 e ofício nB \ XXXIV 
do cônsul geral e encarregado de negócios, José Rademaker, para D. Miguel Pereira Forjaz, D. 
Miguel Pereira Forjaz, secretário do Conselho de Regência e encarregado da pasta dos negócios 
estrangeiros e da guerra, datado de Filadélfia, 4 de Abril de 1815. 

2 3 3 Id., ibid. Ofícios nB*. 124 e 125 do cônsul geral e encarregado de negócios, José Rademaker, 
para o Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, 5Q conde das Galveias, D. 
João de Almeida de Melo e Castro, datados de Filadélfia, 11 de Julho e 3 de Outubro de 1815. 

2 3 4 Id., correspondência recebida, correspondência das Legações Portuguesas. Washington, caixa 
551 (1797-1812). Ofícios nQ". 1 e 2 do cônsul geral e encarregado de negócios, José 
Rademaker, para o Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, António de 
Araújo de Azevedo, datados de Washington, DC, e Filadélfia, 26 de Abril e 29 de Maio de 1805. 
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Martinica das esquadras francesa e espanhola, cujo destino final parecia ser 
as ilhas da Jamaica e de Trinidad2 3 5 . Na realidade, porém, voltaram à 
Europa, tendo sido perseguidas pela armada inglesa comandada pelo 
almirante Nelson236. 

O estado de guerra entre as várias potências europeias não deixou de 
afectar a navegação americana, que continuou a ser alvo de ataques e 
apresamentos, tanto por parte de franceses como de ingleses e, até, de 
espanhóis. Ante este estado de coisas, a oposição norteamericana não 
cessara de protestar pelo facto de não existirem embarcações em número 
suficiente, para protecção do comércio. Além do mais, a maior parte dos 
vasos de guerra estavam no Mediterrâneo, encontrandose, em instalações 
portuárias estadunidenses, apenas 4 ou 5 fragatas capazes de actuar em 
caso de necessidade2 3 7 . Os atentados das três nações, acima referidas, 
contra as actividades marítimas dos Estados Unidos foram de tal ordem, que 
os norteamericanos consideraram a hipótese de exercer represál ias , 
sobretudo contra os in teresses britânicos, proibindo a importação de 
manufacturas inglesas e a exportação de produtos americanos para as índias 
Ocidentais, o que, segundo José Rademaker, seria mais prejudicial ao Reino 
Unido do que uma guerra declarada2 3 8 . Esta decisão, contudo, não foi 
tomada imediatamente, pelo que 6 meses depois ainda estava em discussão 
e, o encarregado de negócios manifestavase confiante numa melhoria das 
relações angloamericanas2 3 9 . A comunicação do Presidente Thomas 

■^^^ Id., ibid. Ofícios ne*. 4 e 5 do cônsul geral e encarregado de negócios, José Rademaker, para o 
Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, António de Araújo de Azevedo, 
datados de Filadélfia, 14 de Junho e 2 de Julho de 1805. 

2 3 6 Id., ibid.. Ofício n°. 6 do cônsul geral e encarregado de negócios, José Rademaker, para o 
Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, António de Araújo de Azevedo, 
datado de Filadélfia, 16 de Julho de 1805. 

2 3 ' Id., ibid. Ofícios nQs. 5 e 7 do cônsul geral e encarregado de negócios, José Rademaker, para o 
Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, António de Araújo de Azevedo, 
datados de Filadélfia, 2 de Julho e 1 de Outubro de 1805. 

2 3 8 Id., ibid. Ofícios nB'. 5, 7 e 8 do cônsul geral e encarregado de negócios, José Rademaker, para 
o Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, António de Araújo de Azevedo, 
datado de Filadélfia, 2 de Julho, 1 e 24 de Outubro de 1805. 

2 3 9 Id., ibid. Ofício n s . 16 do cônsul geral e encarregado de negócios, José Rademaker, para o 
Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, António de Araújo de Azevedo, 
datados de Filadélfia, 18 de Abril de 1806. 
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Jefferson ao Congresso, de 3 de Dezembro de 1805, parecia indicar que iria 
ser declarada guerra à Espanha, Grã-Bretanha e talvez mesmo à França2 4 0 . 
As relações com a primeira destas potências, tanto nas fronteiras dos 
territórios controlados por Madrid, na América do Norte, como no mar eram 
péssimas, tendo Jefferson tomado medidas preventivas de carácter 
militar241 . O Congresso, por seu lado, reunira-se à porta fechada para 
deliberar acerca dos gravames cometidos pelos espanhóis e ingleses contra os 
Estados Unidos2 4 2 . Nestas reuniões, contudo, deliberava-se a compra das 
Floridas à Espanha e a forma de reunir os dois milhões de dólares 
necessários243. As relações com esta potência continuaram tensas devido a 
problemas fronteiriços e a outros relacionados com a navegação no rio 

Mississipi244. 
Refira-se que, durante 1806, José Rademaker enviou para Lisboa 

relatos das movimentações das esquadras inglesas e francesas no Atlântico e 
do que se passava na América do Sul, assuntos que muito interessavam o 
governo português2 4 5 . Os atentados ingleses contra a navegação americana 
chegaram ao ponto de, nos inícios de Maio de 1806, três navios ingleses 
estacionados defronte de Nova Iorque, controlarem todas as entradas e 

2 4 0 Id., ibid. Ofício ns. 10 do cônsul geral e encarregado de negócios, José Rademaker, para o 
Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, António de Araújo de Azevedo, 
datado de Filadélfia, 9 de Dezembro de 1805.Vide Anexo II doe. n°. 28. 

2 4 1 Id., ibid. Ofício n°. 11 do cônsul geral e encarregado de negócios, José Rademaker, para o 
Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, António de Araújo de Azevedo, 
datado de Filadélfia, 16 de Dezembro de 1805. 

2 4 2 Id., Ibid. Ofício na. 13 do cônsul geral e encarregado de negócios, José Rademaker, para o 
Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, António de Araújo de Azevedo, 
datado de Filadélfia, 31 de Janeiro de 1806. 

2 4 3 Id., ibid. Ofício nfi.15 do cônsul geral e encarregado de negócios, José Rademaker, para o 
Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, António de Araújo de Azevedo, 
datado de Filadélfia, 5 de Abril de 1806. 

2 4 4 Id., ibid. Ofícios na.22 e 23 do cônsul geral e encarregado de negócios, José Rademaker, para o 
Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, António de Araújo de Azevedo, 
datados de Filadélfia, 3 de Outubro e 6 de Dezembro de 1806. 

2 4 5 Id., ibid. Ofícios n a \ 19, 20, 2 1 , 22, 24, 25, 26 e 28 do cônsul geral e encarregado de 
negócios, José Rademaker, para o Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, 
António de Araújo de Azevedo, datados de Filadélfia, 10 de Julho, 26 de Agosto, 5 de Setembro, 
3 de Outubro, 27 e 31 de Dezembro de 1806, 27 de Janeiro, 24 de Fevereiro e 3 de Março de 
1807. 

453 



saídas do porto 2 4 6 . Pouco tempo depois, porém, os vasos de guerra 
britânicos ret iraram-se para Halifax, subsis t indo a esperança que as 
negociações, tanto com o Reino Unido, como com a Espanha , fossem 
levadas a bom termo2 4 7 . Estas foram demoradas, encontrando-se, ainda, 
indecisas em Junho de 18072 4 8 . Nesta altura, as relações entre as duas 
potências tornam-se ainda mais tensas, devido às movimentações de u m a 
esquadra britânica ao longo das costas estadunidenses e a um incidente 
ocorrido entre uma nau inglesa e uma fragata americana. Ante este estado 
de coisas, que pressagiava a guerra, as autoridades dos Estados Unidos 
resolveram proceder à reparação das fortificações e à construção de navios de 
guerra249. Londres parecia disposta à conciliação, não se vislumbrando, 
contudo, qual seria a atitude de Thomas Jefferson considerado pela oposição 
como "mui affeiçoado a nação franceza", pois este poderia conseguir 
convencer o Congresso adoptar o sistema da «neutralidade armada»2 5 0 . No 
final do ano, porém, acreditava-se na possibilidade dos Estados Unidos 
entrarem em guerra, sem se saber, todavia, se contra a França, se contra a 
Inglaterra. No entanto, os preparativos para a guerra não eram muito 
intensos, além de que todos os americanos desejavam u m a resolução 
amigável para o contencioso com a Grã-Bretanha2 5 1 . Aliás, em Julho de 
1808, D. Rodrigo de Sousa Coutinho regozijava-se por as duas potências 

2 4 6 Id., (bid. Ofício nQ.17 do cônsul geral e encarregado de negócios, José Rademaker, para o 
Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, António de Araújo de Azevedo, 
datado de Filadélfia, 2 de Maio de 1806. 

2 4 7 Id., (bid. Ofício nfi.18 do cônsul geral e encarregado de negócios, José Rademaker, para o 
Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, António de Araújo de Azevedo, 
datado de Filadélfia, 24 de Maio de 1806. 

2 4 8 Id., ibid. Ofício n s . 33 do cônsul geral e encarregado de negócios, José Rademaker, para o 
Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, António de Araújo de Azevedo, 
datado de Filadélfia, 20 de Junho de 1807. 

2 4 9 Id., ibid. Ofícios ne». 35, 36, 37 e 38 do cônsul geral e encarregado de negócios, José 
Rademaker, para o Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, António de 
Araújo de Azevedo, datados de Filadélfia, 11 e 17 de Julho e 1 e 28 de Agosto de 1807. 

2 5 0 Id., ibid. Ofício n°. 40 do cônsul geral e encarregado de negócios, José Rademaker, para o 
Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, António de Araújo de Azevedo, 
datado de Filadélfia, 29 de Outubro de 1807. 

2 5 1 Id., ibid. Ofícios nB*. 42 e 46 do cônsul geral e encarregado de negócios, José Rademaker, para 
o Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, António de Araújo de Azevedo, 
datados de Filadélfia, 28 de Dezembro de 1807 e 24 de Fevereiro de 1808. 
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anglo-saxónicas não entrarem em guerra2 5 2 . Por seu lado, o governo francês 
assegurou aos norte-americanos que o Decreto de Berlim, de 21 de Novembro 
de 1806, declarando as i lhas bri tânicas em estado de bloqueio, não 
prejudicaria o comércio americano, continuando o tráfego entre os dois 
países a regular-se pelo t ra tado existente2 5 3 . Apesar disto, a França 
prosseguia no apresamento de navios americanos2 5 4 . 

O embargo decretado pelo executivo americano, em 1807, j á 
mencionado no capítulo 3, também não passou desapercebido a José 
Rademaker, que a ele faz referência em vários ofícios255. Como esta situação 
não permitia o investimento em actividades de carácter comercial, muitos 
detentores de capitais estavam a empregá-los na indústria produtiva, o que, 
segundo o diplomata por tuguês , muito agradava ao governo, mais 
interessado no desenvolvimento da agricultura e da indústria, do que no 
comércio. Além disto, a França ordenara o apresamento dos barcos que 
navegassem sob pavilhão americano, pois, como o embargo não pemitia a 
sua saída dos portos estadunidenses, todos os que fossem encontrados no 
mar ostentavam indevidamente essa bandeira2 5 6 . 

2 5 2 Id., correspondência expedida, correspondência para as Legações e Consulados Portugueses. 
Washington, livro 160 (1805-1820). Despacho do Secretário de Estado dos Negócios 
Estrangeiros e da Guerra, conde de Linhares, D. Rodrigo de Sousa Coutinho, para o cônsul 
geral e encarregado de negócios, José Rademaker, datado do Rio de Janeiro, 30 de Julho de 
1808, fis. 12. 

2 5 3 Id., correspondência recebida, correspondência das Legações Portuguesas. Washington, caixa 
551 (1797-1812). Ofício n s . 27 do cônsul geral e encarregado de negócios, José Rademaker, 
para o Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, António de Araújo de 
Azevedo, datado de Filadélfia, 24 de Fevereiro de 1807; RIBEIRO, Jorge Martins, ob. cit., p. 51 . 

2 5 4 A.N.T.T., Ministério dos Negócios Estrangeiros, Arquivo Central, correspondência recebida, 
correspondência das Legações Portuguesas. Washington, caixa 551 (1797-1812). Ofício na . 47 
do cônsul geral e encarregado de negócios, José Rademaker, para o Secretário de Estado dos 
Negócios Estrangeiros e da Guerra, António de Araújo de Azevedo, datado de Filadélfia, 4 de 
Abril de 1808 

2 5 5 Id., ibid. Ofícios nQS 44, 46, 49, 53 e 54 do cônsul geral e encarregado de negócios, José 
Rademaker, para o Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, António de 
Araújo de Azevedo, datados de Filadélfia, 15 de Janeiro, 24 de Fevereiro, 30 de Maio, 4 de 
Outubro de 1808 e 3 de Janeiro de 1809 e ofício na. 55 do cônsul geral e encarregado de 
negócios, José Rademaker, para o Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, 
conde de Linhares, D. Rodrigo de Sousa Coutinho, datado de Filadélfia, 27 de Janeiro de 1809. 

2 5 6 Id., Ibid. Ofício n°. 52 do cônsul geral e encarregado de negócios, José Rademaker, para o 
Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, António de Araújo de Azevedo, 
datado de Filadélfia, 11 de Junho de 1808. 
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No M a s s a c h u s e t t s e em Filadélfia houve mani fes tações de 
descontentamento contra o embargo, pelo que o Congresso se decidiu pela 
sua revogação257, ocorrida, como vimos, a 1 de Março de 1809. Rademaker, 
contudo, informava que o embargo havia sido levantado a 15 de Março, mas 
apenas para embarcações pertencentes a cidadãos dos Estados Unidos, 
continuando proibidas todas as trocas comerciais com a Grã-Bretanha, 
França e territórios dependentes, bem como com os portos ocupados por 
qualquer destas potências. No entanto, os donos dos navios americanos 
tinham de pagar uma fiança igual ao dobro do valor do barco e da carga. O 
embargo continuava em vigor para os veleiros estrangeiros, não podendo 
estes receber qualquer tipo de carga. E, quer deixassem os portos americanos 
em lastro, quer carregados com as mercadorias que haviam transportado, 
tinham de depositar o equivalente a quatro vezes a soma do seu valor com o 
da carga, isto, se o seu destino não fossem os portos com os quais o 
comércio estava proibido. Por seu lado, os navios franceses e ingleses 
destinados aos seus respectivos países estavam impedidos de deixar os 
Estados Unidos, sendo, porém, permitido o tráfico comercial com países 
independentes como a Holanda, Espanha, Portugal e suas colónias. Além 
disto, não era concedido despacho às embarcações destinados ao Haiti e ao 
reino da Itália e às possessões coloniais ocupadas por franceses e ingleses. A 
partir de 20 Maio de 1809, ficavam proibidas as importações de mercadorias 
britânicas e francesas tanto de produção europeia como colonial, bem como 
dos territórios ocupados por qualquer destas duas potências2 5 8 . 

As determinações respeitantes aos navios estrangeiros, no entanto, 
foram alvo de rectificação por uma circular de 18 de Março. Assim, se o seu 
destino fosse um porto com o qual era permitido realizar trocas comerciais, 
tinham de pagar fiança. Caso as embarcações zarpassem para locais com os 
quais o tráfego era proibido, não pagariam fiança, desde que as cargas 
t ranspor tadas não tivessem sido descarregadas em território norte-

2 5 7 Id., ibid. Ofício nB. 56 do cônsul geral e encarregado de negócios, José Rademaker, para o 
Secretário dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, conde de Linhares, D. Rodrigo de Sousa 
Coutinho, datado de Filadélfia. 7 de Fevereiro de 1809. 

2 5 8 Id., ibid. Ofício n s . 57 do cônsul geral e encarregado de negócios, José Rademaker, para o 
Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, conde de Linhares, D. Rodrigo de 
Sousa Coutinho, datado de Filadélfia, 20 de Março de 1809. 
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americano, pois continuava proibida a exportação de produtos americanos 
para esses locais. Tudo parecia, assim, indicar que os barcos estrangeiros 
que deixassem os Estados Unidos em lastro não teriam de pagar fiança, 
embora isso não acontecesse, pois um navio espanhol fora obrigado a 
prestar uma tal caução, o mesmo sucedendo à galera portuguesa Emilia que 
transportara para Norfolk vinho da Madeira e sal de Cabo Verde. Ante isto, 
Rademaker reagiu, afirmando que iria protestar junto do governo americano. 
Ao mesmo tempo, informava que jamais permitiria que uma embarcação 
portuguesa pagasse fiança, se deixasse os portos estadunidense em lastro. 

A circular de 18 de Março fazia, ainda, uma referência especial a 
Portugal e a Espanha, onde, os dois países eram considerados como estando 
um, sob o governo nominal do rei de Espanha, e o outro, do Príncipe 
Regente de Portugal, daí serem concedidas autorizações para navegar para a 
Península Ibérica. Assim, seria permitido transportar mercadorias para 
portos, que apesar de ocupados por forças francesas e inglesas, o fossem em 
nome dos seus legítimos soberanos. Já, se tivessem sido conquistados por 
qualquer dos dois países beligerantes, como fora o caso de Lisboa antes de 
ter sido evacuada pelas t ropas napoleónicas, o tráfico comercial seria 
proibido259. 

As relações anglo-americanas melhoraram, tendo a Grã-Bretanha 
tomado medidas acerca do incidente ocorrido com a fragata Chesapeake, que 
satisfizeram Washington. Londres também se prontificou a revogar as 
Ordens em Conselho, relativamente aos Estados Unidos, pelo que estes 
declararam anular o embargo contra as ilhas britânicas. Deste modo, 
Rademaker não precisou de reclamar contra o facto da galera Emilia ser 
obrigada a pagar fiança, pois cessara a necessidade de tal caução, para aos 
navios que não se destinassem a portos franceses ou ingleses260 . 

Id., ibid. Ofício n8. 58 do cônsul geral e encarregado de negócios, José Rademaker, para o 
Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerras, conde de Linhares, D. Rodrigo de 
Sousa Coutinho, datado de Filadélfia, 4 de Abril de 1809; National Intelligencer, ns. 1319, 24 
de Março de 1809, anexo ao ofício nQ. 58 Vide Anexo II doe. ne. 31 

A.N.T.T., Ministério dos Negócios Estrangeiros, Arquivo Central, correspondência recebida, 
correspondência das Legações Portuguesas. Washington, caixa 551 (1797-1812). Ofício nfi. 59 
do cônsul geral e encarregado de negócios, José Rademaker, para o Secretário de Estado dos 
Negócios Estrangeiros e da Guerra, conde de Linhares, D. Rodrigo de Sousa Coutinho, datado 
de Filadélfia, 22 de Abril de 1809. 

457 



Apesar destas boas disposições, e do Congresso ter autorizado a 
entrada de vasos de guerra franceses e ingleses nos portos estadunidenses, o 
encarregado de negócios português refere as novas dificuldades encontradas 
no relacionamento com a Grã-Bretanha, pois o representante deste país 
exorbitara dos seus poderes nas negociações, não tendo o governo britânico 
aprovado o que o ministro prometera. Apesar de Londres ter enviado um 
outro representante diplomático para os Estados Unidos, as relações 
deterioraram-se ao ponto de, em finais de 1809, se recear a guerra entre as 
duas nações2 6 1 . Entretanto, voltaram a ser proibidas as trocas comerciais 
com a Inglaterra e as negociações suspensas. Este estado de coisas fez com 
que os americanos expedissem os seus produtos para Lisboa, Faial e 
Madeira, de modo que a partir destes portos pudessem seguir para o Reino 
Unido. Contudo, j á em Abril de 1809 t i n h a m a b a n d o n a d o este 
estratagema262 . Os Estados Unidos, por outro lado, estavam a negociar ura 
acordo com a França, de modo a reatar o tráfico comercial, embora isto fosse 
difícil dadas as exigências francesas2 6 3 

José Rademaker revela-se um observador atento do estado das 
relações dos Estados Unidos com a França e a Inglaterra, ao longo de 1810, 
o que dadas as circunstâncias da época não é de admirar2 6 4 . Entretanto, o 
comércio entre os Estados Unidos e a Grã-Betanha foi autorizado pelo 
Congresso, ao mesmo tempo que navios americanos eram sequestrados em 

Id., ibid. Ofícios ns*. 6 1 , 62, 67 e 68 do cônsul geral e encarregado de negócios, José 
Rademaker, para o Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, conde de 
Linhares, D. Rodrigo de Sousa Coutinho, datados de Filadélfia, 3 de Julho, 14 de Agosto, 4 e 
27 de Dezembro de 1809. 

Id., ibid. Ofício n6. I do cônsul geral e encarregado de negócios, José Rademaker, para D. 
Miguel Pereira Forjaz, secretário do Conselho de Regência e encarregado da pasta dos negócios 
estrangeiros e da guerra, datado de Filadélfia, 4 de Janeiro de 1810 e ofício nB. 59 do cônsul 
geral e encarregado de negócios, José Rademaker, para o Secretário de Estado dos Negócios 
Estrangeiros e da Guerra, conde de Linhares, D. Rodrigo de Sousa Coutinho, datado de 
Filadélfia, 22 de Abril de 1809. 

Id., ibid. Ofícios ns*. 64 e 67 do cônsul geral e encarregado de negócios, José Rademaker, para 
o Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, conde de Linhares, D. Rodrigo 
de Sousa Coutinho, datados de Filadélfia, respectivamente, 4 de Novembro e 4 de Dezembro de 
1809. 

Id., ibid. Ofícios n°". 73 e 74 do cônsul geral e encarregado de negócios, José Rademaker, para 
o Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, conde de Linhares, D. Rodrigo 
de Sousa Coutinho, datados de Filadélfia, 2 e 24 de Abril de 1809. 
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portos de França, Espanha, Holanda e Nápoles265 . Aliás, o encarregado de 
negócios português era de opinião que se Washington não conseguisse 
conservar a sua neutralidade, passar ia decididamente pa ra o lado da 
Inglaterra266. A França, apesar de continuar a criar problemas à navegação 
americana informou que revogaria os Decretos de Berlim e de Milão se a 
Inglaterra procedesse do mesmo modo relativamente às Ordens em Conselho, 
o que não veio a acontecer. Apesar de tudo, o governo americano declarou 
sem efeito as restrições comerciais contra Paris, e Rademaker admirava-se 
que o Presidente tivesse tomado esta atitude, apenas com base numa 
intenção, sobretudo se se considerasse que uma promessa idêntica por parte 
de Londres t inha merecido um t ra tamento diferente. De facto, as 
autoridades norte-americanas haviam decidido proibir o tráfico comercial 
com a Inglaterra, se este país não anulasse as suas Ordens em Conselho, até 
2 de Fevereiro de 1811. Assim que esta decisão entrou em vigor, o 
encarregado de negócios de Lisboa acusou o governo de Washington de 
parcialidade e de ter infringido a neutralidade mantida até a í 2 6 7 . E, quando 
um novo ministro plenipotenciário inglês chegou à América, mostrou-se 
pessimista quanto ao êxito desta missão, não se coibindo de escrever, que 
nada se poderia esperar das suas diligências, pois "tratar com hum governo 
declarado sogeito, ou parcial ao da França" era o mesmo que negociar 
directamente com esta potência268 . 

2 6 5 Id., Ibid. Ofícios nQ°. 75 e 78 do cônsul geral e encarregado de negócios, José Rademaker, para 
o Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, conde de Linhares, D. Rodrigo 
de Sousa Coutinho, datados de Filadélfia, 30 de Maio e 15 de Setembro de 1810. Vide Anexo II 
doe. n«. 34. 

2 6 6 Id., ibid. Ofício na 77 do cônsul geral e encarregado de negócios, José Rademaker, para o 
Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, conde de Linhares, D. Rodrigo de 
Sousa Coutinho, datado de Filadélfia, 24 de Julho de 1810. 

2 6 7 Id., ibid. Ofícios nB". 79, 80, 81 , 82, 8 e 85 do cônsul geral e encarregado de negócios, José 
Rademaker, para o Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, António de 
Araújo de Azevedo, datados de Filadélfia, 12 de Outubro, 7 e 24 de Dezembro de 1810, 7 de 
Março, 16 de Abril e 15 de Junho de 1811 e ofício n s . IV do cônsul geral e encarregado de 
negócios, José Rademaker, para D. Miguel Pereira Forjaz, secretário do Conselho de Regência e 
encarregado da pasta dos negócios estrangeiros e da guerra, datado de Filadélfia, 10 de 
Dezembro de 1810. 

2 6 8 Id., ibid. Ofício nB 86 do cônsul geral e encarregado de negócios, José Rademaker, para o 
Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, conde de Linhares, D. Rodrigo de 
Sousa Coutinho, datado de Filadélfia, 5 de Julho de 1811 e ofício do cônsul geral e 
encarregado de negócios, José Rademaker, para D. Miguel Pereira Forjaz, secretário do 
Conselho de Regência e encarregado da pasta dos negócios estrangeiros e da guerra, datado de 
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Em ofício, datado de Setembro de 1811, o diplomata português 
informava que, a pedido do executivo, o Congresso se iria reunir, no início 
de Novembro, mais cedo do que o habitual, a fim de discutir as exigências da 
França e da Inglaterra. Receava que fosse decidido um embargo geral, 
proibindo a partida de navios americanos, sob o pretexto de ser evitado o seu 
apresamento, por vasos de guerra ingleses. Na realidade, porém, o que os 
norte-americanos queriam era agradar a Napoleão, impedindo as remessas 
de bens alimentares para Portugal e Espanha. Rademaker, contudo, não 
acreditava nesta possibilidade, pois isso levaria à secessão dos estados do 
norte2 6 9 . 

Em Outubro de 1811, José Rademaker referia a existência de muitos 
corsários franceses ao longo das costas americanas e do facto alguns deles 
terem sido armados nos Estados Unidos, o que não os impedia de apresar 
navios desta nação. Além disso, os navios ingleses também eram alvo destes 
piratas, que utilizavam os portos estadunidenses para depositar as suas 
presas270 . 

O ano de 1812 foi part icularmente dramático para os Estados 
Unidos, pois, após anos de difíceis relações com a ant iga metrópole 
acabaram por lhe declarar guerra. O encarregado de negócios português, 
porém, quase até ao último momento não acreditava que os dois países 
podessem entrar em conflito aberto, achando possível a conciliação. Os seus 
ofícios revelam-nos mais uma vez as suas simpatias pela Grã-Bretanha, a 
quem vai dar sempre razão, em todas as circunstâncias. Os preparativos 
militares americanos não o impressionam, considerando-os de pouca 
importância, até porque dá conta das dificuldades em arranjar dinheiro e 
conseguir voluntários. Achava que tudo não passava de u m a farsa, com o 
objectivo de atemorizar a Inglaterra e de mostrar à França que estavam do 
seu lado, pois além das consequências de um conflito com a primeira destas 

Filadélfia, 8 de Julho de 1811. A passagem aqui utilizada é igual nos dois ofícios, o que não de 
admirar dado José Rademaker informar duas pessoas distintas em continentes diferentes 
acerca dos mesmos acontecimentos. 

2 6 9 Id., ibid. Ofício nQ. VIII do cônsul geral e encarregado de negócios, José Rademaker, para D. 
Miguel Pereira Forjaz, secretário do Conselho de Regência e encarregado da pasta dos negócios 
estrangeiros e da guerra, datado de Filadélfia, 30 de Setembro de 1811. 

2 7 0 Id., Ibid. Ofício ne 89 do cônsul geral e encarregado de negócios, José Rademaker, para o 
Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, conde de Linhares, D. Rodrigo de 
Sousa Coutinho, datado de Filadélfia, 26 de Outubro de 1810. 
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potências ter resultados desastrosos, o país não estava preparado para uma 
tal guerra. Não deixava, contudo, de referir a apreensão que o envio de uma 
esquadra inglesa para as costas americanas causara. Estas estavam sem 
defesa, dado a marinha estadunidense ter poucas unidades e as existentes 
estarem em muito mau estado de conservação271. 

Os Estados Unidos declararam guerra à Grã-Bretanha em 18 de 
Junho de 1812, cinco dias antes das Ordens em Conselho, no relativo ao 
comércio americano, terem sido revogadas, pelo gabinete de Londres. 
Obviamente que quando es ta resolução foi tomada não se sabia em 
Inglaterra da decisão do Congresso. Este conflito, segundo o historiador 
Samuel Flagg Bemis, foi provocado pelas violações cometidas contra os 
direitos de neutralidade, pelo recrutamento forçado, por parte dos ingleses, 
de marinheiros que serviam a bordo de navios americanos, bem como por um 
impulso expansionista em direcção ao oeste. Outras razões, porém, também 
estiveram presentes. Certos estados viam no conflito um meio de acabar com 
as provocações dos índios incitados pela Grã-Bretanha e alguns julgavam 
chegada a oportunidade para conquistarem o Canadá e a Florida, embora de 
forma condicional. Ao mesmo tempo, uma declaração de guerra contra a 
França, país em relação ao qual os americanos também tinham razões de 
queixa, não passou no Senado por uma margem de dois votos2 7 2 . 

José Rademaker cri t ica es ta a t i tude do governo americano, 
considerando um absurdo "declarar guerra sem haver dinheiro, sem exercito, 
sem força-marítima, nem proporcionadas fortificaçoens, com cento e 
cincoenta milhoens de dollars em mercadorias no poder do declarado inimigo 
sem aqui haver cousa alguma em que poder fazer represália"273. Segundo o 

2 7 1 Id.. Ibid. Ofícios nQ". 91, 92, 93, 94 e 95 do cônsul geral e encarregado de negócios, José 
Rademaker, para o Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, conde de 
Linhares, D. Rodrigo de Sousa Coutinho, datados de Filadélfia, 1 de Janeiro, 6 de Fevereiro, 12 
de Março, 16 de Abril e 6 de Maio de 1812 e ofício n s . XI do cônsul geral e encarregado de 
negócios, José Rademaker, para D. Miguel Pereira Forjaz, secretário do Conselho de Regência e 
encarregado da pasta dos negócios estrangeiros e da guerra, datado de Filadélfia, 2 de Abril de 
1812. 

2 7 2 BEMIS, Samuel Flagg — A diplomatic History of the United States, p. 155-157; BROWN, Roger 
H. —The Republic In Peril, New York, W.W. Norton & Company, 1971, p.39. 

273A.N.T.T., Ministério dos Negócios Estrangeiros, Arquivo Central, correspondência recebida, 
correspondência, das Legações Portuguesas. Washington, caixa 551 (1797-1812). Ofício nB 98 
do cônsul geral e encarregado de negócios, José Rademaker, para o Secretário de Estado dos 
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diplomata, a maior parte da população não estaria de acordo com este 
conflito e fazia referência ao descontentamento no estado do Massachusetts, 
acreditando que brevemente Nova Iorque e na Pensilvânia também se 
manifestariam contra guerra. E, se o governo não a tendesse a es tas 
demonstrações de desagrado, a consequência poderia ser a desunião dos 
Estados Unidos2 7 4 . De facto, mui tas das comunidades costeiras, cuja 
actividade principal era o comércio, preferiam à guerra, um tráfico neutral, 
mesmo sob o controlo arbitrário da Inglaterra, e enfrentar o recrutamento 
forçado275. O representante português, em Julho de 1812, manifestava-se 
esperançado que a guerra não fosse muito duradoura. Um bom sinal disso 
era o facto do ministro inglês, que já deixara Washington, com destino a 
Halifax, via Boston, não ter vendido os seus móveis, nem se ter desfeito da 
casa onde habitava. Além disto, o ter ido para o Canadá, e não para mais 
longe, também parecia augurar um fim próximo para o conflito276. 

Quando a notícia da suspensão das Ordens em Conselho chegou à 
América causou grande contentamento aos comerciantes, que no ano 
anterior t inham dado ordem aos seus correspondentes em Inglaterra para 
lhes mandarem mercadorias, mal as referidas ordens tivessem sido anuladas. 
Esperavam, assim, receber uma contrapartida dos imensos fundos que lá 
tinham. O público em geral t inha esperanças numa diminuição dos preços, 
pois por esta altura o governador do Canadá ofereceu uma suspensão das 
hostilidades. Todos estes indícios pareciam anunciar o fim do conflito ango-

Negócios Estrangeiros e da Guerra, 5o conde das Galveias, D. João de Almeida de Melo e 
Castro, datado de Filadélfia, 23 de Junho de 1812. 

2 7 4 Id., ibid, e ofício ne . XIII do cônsul geral e encarregado de negócios, José Rademaker, para D. 
Miguel Pereira Forjaz, secretário do Conselho de Regência e encarregado da pasta dos negócios 
estrangeiros e da guerra, datado de Filadélfia, 23 de Junho de 1812. O texto do ofício na . 98 
para o Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, 5 a conde das Galveias, D. 
João de Almeida de Melo e Castro e n a . XIII para D. Miguel Pereira Forjaz são muito 
semelhantes. 

2 7 5 BEMIS, Samuel Flagg — A diplomatie History oj the United States, p. 156. 

2 7 6 A.N.T.T., Ministério dos Negócios Estrangeiros, Arquivo Central, correspondência recebida, 
correspondência das Legações Portuguesas. Washington, caixa 551 (1797-1812). Ofício nQ 100 
do cônsul geral e encarregado de negócios, José Rademaker, para o Secretário de Estado dos 
Negócios Estrangeiros e da Guerra, 5a conde das Galveias, D. João de Almeida de Melo e 
Castro, datado de Filadélfia, a 10 de Julho de 1812, e ofício n a . XV do cônsul geral e 
encarregado de negócios, José Rademaker, para D. Miguel Pereira Forjaz, secretário do 
Conselho de Regência e encarregado da pasta dos negócios estrangeiros e da guerra, datado de 
Filadélfia, 11 de Julho de 1812. O texto do ofício na . 100 para D. Rodrigo de Sousa Coutinho e 
na. XV para D. Miguel Pereira Forjaz são muito semelhantes. 
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americano, o que não se verificou. Em vez da desejada autorização para a 
reactivação do tráfego comercial com o Reino Unido, apareceu uma circular 
ordenando que todos os bens, provenientes de Inglaterra, continuassem a ser 
alvo de sequestro, uma vez chegados a território estadunidense. Esta atitude 
justificava-se por Londres a inda não ter satisfeito completamente as 
condições impostas por Washington, que queria a completa revogação das 
ordens em conselho e não uma simples suspensão condicional das mesmas. 
Além do mais, os ingleses não desistiam de bloquear os portos americanos, 
nem do recrutamento forçado. Por outro lado, a anulação das leis inglesas 
devia ser efectiva desde 1 de Novembro de 1811, data em que a França 
declarara as suas sem efeito. Suspeitava-se, ainda, que esta decisão inglesa 
pretendia interferir nas eleições americanas, pois fora tomada muito perto 
da altura em que se deviam efectuar. As coisas também não corriam bem a 
nível militar, pois o exército do general Hull t inha-se rendido às tropas 
britânicas, sem ter disparado um único tiro. No entanto, os americanos 
tinham conseguido um sucesso no mar, com o afundamento de uma fragata 

inglesa277. 
As eleições a disputar entre James Madison e De Witt Clinton iriam 

determinar da brevidade ou do prolongamento da guerra. A previsível 
reeleição de Madison, segundo Rademaker, fazia antever um prolongamento 
das hostilidades e a promulgação de um novo embargo, que prejudicaria o 
abastecimento de víveres americanos a Portugal e a Espanha 2 7 8 . 

As tentativas de invasão do Canadá tinham-se revelado infrutíferas e 
os Estados Unidos haviam perdido o território do Michigan, bem como as 
fortalezas de Detroit, Chicago e Michilimackinac, só conseguindo alguns 
êxitos no mar . Entre tanto , t inha chegado a Halifax u m a importante 
esquadra inglesa, de modo que Londres tinha agora 34 navios de guerra ao 

2 7 7 Id., ibid. Ofício no 103 do cônsul geral e encarregado de negócios, José Rademaker, para o 
Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da GUerra, 5^ conde das Galveias, D. João de 
Almeida de Melo e Castro, datado de Filadélfia, 7 de Setembro de 1812 e ofício n^. XVIII do 
cônsul geral e encarregado de negócios, José Rademaker, para D. Miguel Pereira Forjaz, 
secretário do Conselho de Regência e encarregado da pasta dos negócios estrangeiros e da 
guerra, datado de Filadélfia, 7 de Setembro de 1812. O texto do ofício n^. 103 para D. Rodrigo 
de Sousa Coutinho e ns. XVIII para D. Miguel Pereira Forjaz são muito semelhantes. 

2 7 8 Id. ibid. Ofício n° 104 do cônsul geral e encarregado de negócios, José Rademaker, para o 
Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, 59 conde das Galveias, D. João de 
Almeida de Melo e Castro, datado de Filadélfia, 6 de Outubro de 1812. 
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largo do Canadá e enquanto que os americanos apenas podiam contar com 
14 vasos de guerra. Assim, na opinião do encarregado de negócios português 
a situação nos últimos meses de 1812 revelava-se particularmente difícil 
para os norte-americanos. Encontravam-se cercados por todos os lados, a 
norte t inham o exército inglês, a leste a armada britânica e a sul, oeste e 
noroeste, os índios. E para complicar ainda mais as coisas, os argelinos 
tinham-lhes declarado guerra. Daí, que o Congresso tivesse aprovado o 
aumento da forças navais e dos efectivos do exército2 7 9 . Es tas medidas 
foram tomadas contra o parecer da oposição, que não queria continuar com 
a guerra, pois era impopular entre o povo280 . De qualquer modo, o governo 
estava com dificuldades em arranjar o dinheiro necessário, para prosseguir o 
conflito, que, em terra, não se revelava favorável às armas americanas. Em 
inícios de Abril, as cidades costeiras e mesmo a própria capital, Washington, 
temiam pela sua segurança, pois estavam ao alcance das forças navais 
inglesas que bloqueavam os rios Chesapeake e Delaware. 

Rademaker referia a oferta de mediação do czar da Rússia, a qual 
fora aceite pelo executivo estadunidense, e mostrava-se esperançado no seu 
êxito. A Câmara dos Representantes tinha feito passar algumas leis que iam 
contra os interesses dos países neutrais, felizmente, porém, nenhuma delas 
t inha sido aprovada pelo Senado 2 8 1 . Entre tanto , pequenas embarcações 
inglesas subiam os rios norte-americanos, queimando alguns lugares e 

2 7 9 Id., ibid. Ofícios na 105 e 106 do cônsul geral e encarregado de negócios, José Rademaker, 
para o Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, 5° conde das Galveias, D. 
João de Almeida de Melo e Castro, datados de Filadélfia, 6 de Novembro e 31 de Dezembro de 
1812 e ofícios ne». XX e XXII do cônsul geral e encarregado de negócios, José Rademaker, para 
D. Miguel Pereira Forjaz, secretário do Conselho de Regência e encarregado da pasta dos 
negócios estrangeiros e da guerra, datados de Filadélfia, respectivamente 6 de Novembro e 21 
de Dezembro de 1812. 

2 8 0 Id., correspondência recebida, correspondência das Legações Portuguesas. Washington, caixa 
552 (1813-1823), Ofício nQ. 107 do cônsul geral e encarregado de negócios, José Rademaker, 
para o Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, 5a conde das Galveias, D. 
João de Almeida de Melo e Castro, datado de Filadélfia, 10 de Fevereiro de 1813 e ofício n a . 
XXIV do cônsul geral e encarregado de negócios, José Rademaker, para D. Miguel Pereira 
Forjaz, secretário do Conselho de Regência e encarregado da pasta dos negócios estrangeiros e 
da guerra, datado de Filadélfia, 9 de Fevereiro de 1813. 

2 8 1 Id., ibid. Ofício na . 108 do cônsul geral e encarregado de negócios, José Rademaker, para o 
Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, 5B conde das Galveias, D. João de 
Almeida de Melo e Castro, datado de Filadélfia, 3 de Abril de 1813 e ofícios nQ*. XXV e XXVI do 
cônsul geral e encarregado de negócios, José Rademaker, para D. Miguel Pereira Forjaz, 
secretário do Conselho de Regência e encarregado da pasta dos negócios estrangeiros e da 
guerra, datados de Filadélfia, 5 de Março e 3 de Abril de 1813. 
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roubando gado, que servia para o aprovisionamento das forças inglesas. Por 
fim, as forças americanas conheceram um sucesso com a tomada da cidade 
canadiana de Yorktown, e com o apresamento de todas as embarcações 
inglesas existentes no lago Erié. Além disto, ocuparam novamente os 
territórios e fortes perdidos no ano anterior, embora não tivessem 
conseguido conquistar a cidade de Montréal282. 

Indo de encontro a intenções anteriormente manifestadas pelo 
Presidente283, acabou por ser promulgado um embargo que vigoraria até 1 de 
Janeiro de 1815, se até lá não se tivessem suspendido as hostilidades anglo-
americanas. Esta lei criou dificuldades aos países neutrais, entre os quais se 
encont rava Portugal . Em finais de 1813, as operações mili tares 
continuavam. Fortes e povoações inteiras t inham sido incendiadas e 
arrazadas por ambos os exércitos os e prisioneiros de guerra haviam sido 
usados como reféns. Apesar de não vislumbrar um fim para toda esta 
violência, José Rademaker noticiava uma oferta de paz inglesa a ser 
negociada em Londres ou Gotemburgo. Contudo, não achava isso possível, 
pois, a propósito, escreve que "em quanto o tyrano da Europa se poder 
sustentar contra as naçoens-aliadas, aqui se naõ atreverão a concluir tal 
negociação". Estava convicto de que só a paz na Europa levaria o governo 
americano a "ceder de suas pretençoens, a ver de evitar o resentimento que 
tem provocado a varias naçoens, particularmente a Espanha"2 8 4 . 

Enquanto americanos e ingleses iam reforçando os seus dispositivos 
militares na zona dos Grandes Lagos, as esquadras britânicas bloqueavam 
os portos da costa atlântica dos Estados Unidos, não escapando nem mesmo 

2 8 2 Id., ibid. Ofícios nB\ 109, 112, 113 e 114 do cônsul geral e encarregado de negócios, José 
Rademaker, para o Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, 5a conde das 
Galveias, D. João de Almeida de Melo e Castro, datados de Filadélfia, respectivamente 13 de 
Maio, 5 de Outubro. 23 de Novembro e 9 de Dezembro de 1813 e ofícios na°. XXVII e XXVIII do 
cônsul geral e encarregado de negócios, José Rademaker, para D. Miguel Pereira Forjaz, 
secretário do Conselho de Regência e encarregado da pasta dos negócios estrangeiros e da 
guerra, datados de Filadélfia, respectivamente 13 de Maio e 9 de Dezembro de 1813. 

2 8 3 Id., Ibid. Ofício na. 114 do cônsul geral e encarregado de negócios, José Rademaker, para o 
Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, 5a conde das Galveias, D. João de 
Almeida de Melo e Castro, datado de Filadélfia, 9 de Dezembro de 1813 e ofício na. XXVIII do 
cônsul geral e encarregado de negócios, José Rademaker, para D. Miguel Pereira Forjaz, 
membro do Conselho de Regência, datado de Filadélfia, 9 de Dezembro de 1813. 

2 8 4 Id., ibid. Ofício na. 115 do cônsul geral e encarregado de negócios, José Rademaker, para o 
Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, 5a conde das Galveias, D. João de 
Almeida de Melo e Castro, datado de Filadélfia, 4 de Janeiro de 1814. 
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a cidade de Boston que t inha estado livre até esta altura. Ao mesmo tempo, 
eram dadas ordens às embarcações de guerra e aos corsários americanos 
para pres tarem ajuda a todos os navios de potências neutra is , que 
quisessem entrar em portos estadunidenses. O encarregado de negócios 
português atr ibuia este volte-face, da política americana, aos êxitos 
conseguidos na Europa pelas forças coligadas cont ra Napoleão. E, 
acrescentava que o governo de Washington não só se veria "obrigado a ceder 
de suas pretençoens" como a aceitar a paz, de acordo com as condições que 
lhe impusessem2 8 5 . Ante esta situação, negociadores americanos seguiram 
para a Europa, embora as operações militares continuassem tanto em terra 
como no mar, tendo o litoral da Virginia e do Maryland sofrido com esta 
situação2 8 6 . A luta tornou-se violenta nas fronteiras do Canadá e a própria 
cidade de Washington foi invadida, tendo a Casa Branca, o Capitólio e 
outros edifícios governamentais sido incendiados pelas forças inglesas2 8 7 . 

O ano de 1815 começava mal para os norte-americanos, com várias 
localidades na posse das forças britânicas e sem terem conseguido a 
almejada conquista do Canadá . Conseguiram, contudo, repelir com 
assinalável sucesso um ataque inglês à cidade de Nova Orleães, ocorrido a 8 
de Janeiro. Entretanto, decorriam em Gand negociações com a Grã-
Bretanha, mas, na opinião de José Rademaker, os Estados Unidos estavam 
"determinados a prosseguir a guerra até alcançar condiçoens menos 
rigorosas". Na realidade, um tratado de paz tinha sido assinado nesta cidade 
flamenga, em 24 de Dezembro de 1814. O seu texto só chegou à América, em 
12 de Fevereiro, mas foi imediatamente ratificado, o que ocorreu a 18 do 

2 8 5 Id., ibid. Ofício nfi. 117 do cônsul geral e encarregado de negócios, José Rademaker, para o 
Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, 5S conde das Galveias, D. João de 
Almeida de Melo e Castro, datado de Filadélfia, 7 de Julho de 1814 e ofício na . XXIX do cônsul 
geral e encarregado de negócios, José Rademaker, para D. Miguel Pereira Forjaz, secretário do 
Conselho de Regência e encarregado da pasta dos negócios estrangeiros e da guerra, datado de 
Filadélfia, 7 de Julho de 1814. O texto dos ofício nQ. 117 para o conde das Galveias e nB. XXIX 
para D. Miguel Pereira Forjaz são muito semelhantes. 

2 8 6 Id., ibid. Ofício nB. XXX do cônsul geral e encarregado de negócios, José Rademaker, para D. 
Miguel Pereira Forjaz, secretário do Conselho de Regência e encarregado da pasta dos negócios 
estrangeiros e da guerra, datado de Filadélfia, 16 de Agosto de 1814. 

2 8 7 Id., ibid. Ofício nfi. XXXI do cônsul geral e encarregado de negócios, José Rademaker, para D. 
Miguel Pereira Forjaz, secretário do Conselho de Regência e encarregado da pasta dos negócios 
estrangeiros e da guerra, datado de Filadélfia, 18 de Outubro de 1814. 
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referido mês 2 8 8 . Alcançada a paz, o Congresso resolveu desmobilizar as 
milícias e reduzir o número de efectivos do exército regular, sem que, na 
mar inha , se procedesse a qualquer redução, an tes pelo contrário, 
reforçaram-se as verbas que lhe eram des t inadas 2 8 9 . José Rademaker 
informava também da chegada e instalação nos Estados Unidos do ex-rei de 
Espanha José Bonaparte, do reconhecimento por parte do Presidente, do 
ministro plenipotenciário de Fernando VII, da assinatura de tratados com 
várias tribos ameríndias, da fundação de uma Academia Militar e das 
medidas que se pensavam tomar para sanear as finanças2 9 0 . E, ao mesmo 
tempo, Washington procurava actuar contra os argelinos e marcar posição 
na bacia do Mediterrâneo29 l . 

Ante a contenda que opunha norte-americanos e ingleses, o governo 
português optou pela neutralidade. Aliás, um mês antes da declaração de 
guerra, numa al tura em que parecia possível que os Estados Unidos 
entrassem em guerra, tanto contra França, como contra a Inglaterra, José 
Rademaker era de opinião que seria muito vantajoso para Portugal, se o país 
se mantivesse neutral 2 9 2 . Pela portaria de 18 de Agosto de 1812 as 

2 8 8 Id., ibid. Ofícios na*. 120 e 121 do cônsul geral e encarregado de negócios, José Rademaker, 
para o Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, 5° conde das Galveias, D. 
João de Almeida de Melo e Castro, datados de Filadélfia, 3 de Janeiro e 22 de Fevereiro de 
1815 e ofícios ns". XXXII e XXXIII do cônsul geral e encarregado de negócios, José Rademaker, 
para D. Miguel Pereira Forjaz, secretário do Conselho de Regência e encarregado da pasta dos 
negócios estrangeiros e da guerra, datados de Filadélfia, 3 de Janeiro e 22 de Fevereiro de 
1815. Assinale-se mais uma vez a semelhança entre os ofícios enviados ao conde das Galveias 
e a D. Miguel Pereira Forjaz. 

2 8 9 Id., ibid. Ofício nfi. 122 do cônsul geral e encarregado de negócios, José Rademaker, para o 
Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, 5 e conde das Galveias, D. João de 
Almeida de Melo e Castro, datados de Filadélfia, 4 de Abril de 1815 e ofício n°. XXXIV do 
cônsul geral e encarregado de negócios, José Rademaker, para D. Miguel Pereira Forjaz, 
secretário do Conselho de Regência e encarregado da pasta dos negócios estrangeiros e da 
guerra, datado de Filadélfia, 4 de Abril de 1815. 

2 9 0 Id., ibid. Ofício na. XXXV do cônsul geral e encarregado de negócios, José Rademaker, para D. 
Miguel Pereira Forjaz, secretário do Conselho de Regência e encarregado da pasta dos negócios 
estrangeiros e da guerra, datado de Filadélfia, 27 de Novembro de 1815 e ofício n s . 126 do 
cônsul geral e encarregado de negócios, José Rademaker, para o Secretário de Estado dos 
Negócios Estrangeiros e da Guerra, datado de Filadélfia, 9 de Janeiro de 1816. 

2 9 1 Id., ibid. Ofício n s . 129 do cônsul geral e encarregado de negócios, José Rademaker, para o 
Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, 2fi. marquês de Aguiar, D. 
Fernando José de Portugal, datado de Filadélfia, 2 de Julho de 1816. 

2 9 2 Id.,correspondência das Legações Portuguesas. Washington, caixa 551 (1797-1812) Ofício nB 

96 do cônsul geral e encarregado de negócios, José Rademaker, para o Secretário de Estado 
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autor idades por tuguesas declaravam a neut ra l idade de Portugal e 
determinavam que não fossem admitidas nos seus portos presas feita pelos 
vasos de guerra ou corsários de qualquer das potências beligerantes. Apenas 
seriam aceites embarcações em dificuldades, não lhes sendo permitido 
"venderem, ou descarregarem as prezas" que porventura trouxessem, nem 
demorar mais tempo que o necessário2 9 3 . O encarregado de negócios deu 
conhecimento desta decisão aos responsáveis estadunidenses, através de 
uma nota enviada, a 8 de Outubro de 1812, ao Secretário de Estado, James 
Monroe294. O governo americano demorou a responder, mas, em nota de 1 
de Maio de 1813, Monroe mostrava-se grato pela atitude tomada 2 9 5 . 

A chegada de uma esquadra norte-americana, em finais de 1812, ao 
porto de S. Salvador da Baía e o desafio feito pelo seu comandante ao navio 
de guerra inglês Bonne Citoyenne, aí ancorado, foi uma mostra, segundo 
Rademaker, do modo como os Estados Unidos encaravam a neutralidade 
portuguesa296 . Como o capitão britânico não aceitasse o desafio, o seu 
homólogo americano ficou exasperado, pelo que este voltou a entrar no 

dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, conde de Linhares, D. Rodrigo de Sousa Coutinho, 
datado de Filadélfia, 18 de Maio de 1812. 

293 portaria de 18 de Agosto de 1812, Impressão Régia, 1812 in Miscelânia do Arquivo Histórico 
Municipal do Porto intitulada: Leis, decretos, etc., p. 118. 

2 9 4 A.N.T.T., Ministério dos Negócios Estrangeiros, Arquivo Central, correspondência recebida, 
correspondência das Legações Portuguesas. Washington, caixa 551 (1797-1812). Ofício nQ. XDC 
do cônsul geral e encarregado de negócios, José Rademaker, para D. Miguel Pereira Forjaz, 
secretário do Conselho de Regência e encarregado da pasta dos negócios estrangeiros e da 
guerra, datado de Filadélfia, 9 de Outubro de 1812 e ofício ne 105 do cônsul geral e 
encarregado de negócios, José Rademaker, para o Secretário dos de Estado Negócios 
Estrangeiros e da Guerra, 5a conde das Galveias, D. João de Almeida de Melo e Castro, datado 
de Filadélfia, 6 de Novembro de 1812. 

2 9 5 Id., correspondência recebida, correspondência das Legações Portuguesas. Washington, caixa 
552 (1813-1823). Cópia da nota do Secretário de Estado, James Monroe, para o cônsul geral e 
encarregado de negócios, José Rademaker, datada de Washington, DC, 1 de Maio de 1813 
anexa ao ofício nB 109 do cônsul geral e encarregado de negócios, José Rademaker, para o 
Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, 5S conde das Galveias, D. João de 
Almeida de Melo e Castro, datado de Filadélfia, 13 de Maio de 1813. 

2 9 6 Id., ibid. Ofício nB. XXV do cônsul geral e encarregado de negócios, José Rademaker, para D. 
Miguel Pereira Forjaz, secretário do Conselho de Regência e encarregado da pasta dos negócios 
estrangeiros e da guerra, datado de Filadélfia, 5 de Março de 1813 e ofício n° 108 do cônsul 
geral e encarregado de negócios, José Rademaker, para o Secretário de Estado dos Negócios 
Estrangeiros e da Guerra, 5Q conde das Galveias, D. João de Almeida de Melo e Castro, datado 
de Filadélfia, 3 de Abril de 1813. Relfs Philadelphia Gazette and Dally Advertiser, nB. 7540, 4 
de Março de 1813, anexo ao ofício na . XXV; AGAN, Joseph — The Diplomatic relations of the 
United States and Brazil, vol. 1, The Portuguese Court at Rio de Janeiro, p. 42. 
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porto e escarneceu do inglês pelas suas cautelas2 9 7 . O governador da Baía, 
conde dos Arcos, protestou pelo facto do barco americano Hornet ter entrado 
e saído do porto sem haver pedido autorização nem ter motivo para isso, o 
que foi considerado como uma atitude hostil. Não era esta, porém, a opinião 
do cônsul dos Estados Unidos, para quem a neutralidade portuguesa não 
tinha sido violada, pois no porto da Baía encontrava-se já abrigada a corveta 
de guerra britânica Bonne Citoyenne.298. Outro dos navios da esquadra 
americana, o Constitution, continuou ao largo da cidade e acabou por ter um 
recontro com um barco de guerra inglês, do qual saiu vitorioso. O 
comandante do Constitution tentou rebocar a presa para o interior do porto, 
onde o pretendia fazer reparar, mas, ante a atitude hostil do conde dos 
Arcos, afundou-o, abandonando a Baía. O Hornet, por seu lado, zarpou no 
final de Janeiro de 18132 9 9 . 

Em finais de 1810, os norte-americanos resolveram tomar posse de 
parte do território da Florida ocidental, com a justificação que era parte 
integrante da Luisiana, comprada à França, em 1803.3 0 0 . Em relação a este 
assunto, José Rademaker dava razão à Espanha e afirmava que a Inglaterra, 
agora aliada deste país, não permitiria que o governo americano ficasse "em 
huma posse taõ aleivosamente usurpada"3 0 1 . O diplomata acreditava que os 
Estados Unidos acabariam por comprar a Florida, não se sabia, porém, a 

2 9 7 AGAN, Joseph, ob. cit., p. 43. 

2 9 8 A.N.T.T., Ministério dos Negócios Estrangeiros, Arquivo Central, correspondência recebida, 
correspondência das Legações Portuguesas. Washington, caixa 552 (1813-1823). Ofício n s . 
XXV do cônsul geral e encarregado de negócios, José Rademaker, para D. Miguel Pereira Forjaz, 
secretário do Conselho de Regência e encarregado da pasta dos negócios estrangeiros e da 
guerra, datado de Filadélfia, 5 de Março de 1813 e ofício nB 108 do cônsul geral e encarregado 
de negócios, José Rademaker, para o Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da 
Guerra, 5° conde das Galveias, D. João de Almeida de Melo e Castro, datado de Filadélfia, 3 de 
Abril de 1813. Relfs Philadelphia Gazette and Daily Advertiser, n°. 7540, 4 de Março de 1813. 
anexo ao ofício na. XXV; AGAN, Joseph, ob. cit., p. 43-44. 

2 9 9 AGAN, Joseph, ob. cit., p. 44. 

3 0 0 Id., correspondência recebida, correspondência das Legações Portuguesas. Washington, caixa 
551 (1797-1812). Ofício n9 80 do cônsul geral e encarregado de negócios, José Rademaker, 
para o Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, conde de Linhares, D. 
Rodrigo de Sousa Coutinho, datado de Filadélfia, 7 de Dezembro de 1810. 

3 0 1 Id., ibid. Ofício nQ 81 do cônsul geral e encarregado de negócios, José Rademaker, para o 
Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, conde de Linhares, D. Rodrigo de 
Sousa Coutinho, datado de Filadélfia, 24 de Dezembro de 1810. 
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quem, se à Regência, que governava em nome de Carlos IV, se ao rei José, 
como queria o representante francês junto do executivo estadunidense3 0 2 . 
Nos inícios de 1816, o ministro espanhol em Washington pretendia a 
devolução do território da Florida, ocupado du ran te a intervenção 
napoleónica na Península Ibérica, o que os americanos não se mostravam 
dispostos a fazer. Aliás, a propósito Rademaker, comentava que "as Floridas 
são de mais despesa que proveito à Espanha"3 0 3 . 

José Rademaker, no início de Março de 1806, informava Lisboa que 
os Estados Unidos não estavam a fazer preparativos de guerra. Contudo, um 
navio americano, o Leander, carregado com armas e materiais de impressão, 
t inha deixado o porto de Nova Iorque, levando a bordo, como chefe da 
expedição, o patriota venezuelano, general Francisco Miranda, além de 
vários oficiais ingleses desocupados e diversos jovens para servirem como 
oficiais. Entre estes, encontrava-se um português, Paulo Teodoro Jorge, filho 
de um comerciante de Lisboa, que seguia com a patente capitão de 
infantaria e a quem o diplomata julgava ter convencido a regressar a 
Portugal. 

O destino desta expedição parecia ser a província de Caracas, de onde 
Miranda era natural, e que dava mostras de querer revoltar-se contra o 
domínio espanhol3 0 4 . De facto, o general Miranda manteve os seus planos 
em segredo, de modo que os seus homens não sabiam exactamente em que 
espécie de empresa estavam envolvidos305. Esta expedição não teve o apoio 
oficial de Thomas Jefferson e de James Madison, mas foi por eles tolerada, 
embora fosse financiada pelo primeiro-ministro inglês William Pitt e pelo 

3 0 2 Id., ibid. Ofícios nQ s 82 e 85 do consul geral e encarregado de negócios, José Rademaker, para 
o Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, conde de Linhares, D. Rodrigo 
de Sousa Coutinho, datados de Filadélfia, 7 de Março e 15 de Junho de 1811. 

3 0 3 Id., correspondência recebida, correspondência das Legações Portuguesas. Washington, caixa 
552 (1813-1823). Ofício n°. 127 do cônsul geral e encarregado de negócios, José Rademaker, 
para o para o Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, 2 a . marquês de 
Aguiar, D. Fernando José de Portugal, datado de Filadélfia, 2 de Fevereiro de 1816. 

3 0 4 ld., correspondência recebida, correspondência das Legações Portuguesas. Washington, caixa 
551 (1797-1812). Ofício na .14 do cônsul geral e encarregado de negócios, José Rademaker, 
para o Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, António de Araújo de 
Azevedo, datado de Filadélfia, 10 de Março de 1806. 

3 0 5 GRIFFIN, Charles Caroll — The United States and the disruption of the Spanish Empire 1810-
1822, New York, Columbia University Press, 1937, p. 46; 106. 
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comerciante americano Samuel Ogden. Ao Leander reuniram-se, no Haiti 
mais duas embarcações que se dirigiram a território venezuelano. Porém, 
contrariamente às esperanças de Miranda, a expedição fracassou, tendo sido 

obrigado a fugir306. 
A propósito, é in teressante referir os rumores que, segundo o 

encarregado de negócios, corriam acerca do apoio do governo americano a 
esta iniciativa. O diplomata português, no entanto, não acreditava na 
cumplicidade do executivo de Washington, porque, dada a liberdade de 
comércio existente, qualquer um podia enviar navios armados e carregados 
com armas e munições para o Haiti, o que era bastante lucrativo. Teria sido 
este, o pretexto com que se organizara a expedição do general Miranda307 . 
Devido aos protestos do representante espanhol, marquês de Casa-Irujo, os 
apoiantes de Miranda foram presos e processados nos Estados Unidos, mas 
não condenados, o que levou os espanhóis a considerar que tanto Jefferson 
como Madison estavam conluiados com o aventureiro venezuelano. O 
governador de Caracas foi avisado por Casa-Irujo do que se estava a passar, 
pelo que pode tomar as medidas adequadas, tendo, como seria de esperar, 
José Rademaker desaprovado veementemente o desígnio de Francisco 
Miranda que qualificava de "nefando"308. Na sequência desta tentativa de 
desembarque, os espanhóis capturaram as duas escunas e 58 seguidores de 
Miranda, entre eles 10 oficiais, que acabaram enforcados e as cabeças 
expostas em lugar público. Foi esta a sorte que coube também, ao português 
Paulo Teodoro Jorge o qual, conforme vimos, t inha embarcado nesta 

3 0 6 A.N.T.T., Ministério dos Negócios Estrangeiros, Arquivo Central, correspondência recebida, 
correspondência das Legações Portuguesas. Washington, caixa 551 (1797-1812). Ofício n°. 19 
do cônsul geral e encarregado de negócios, José Rademaker, para o Secretário de Estado dos 
Negócios Estrangeiros e da Guerra, António de Araújo de Azevedo, datado de Filadélfia, 10 de 
Julho de 1806 EZQUERRA, Ramón — Francisco de Miranda (1750-1816), in BLEIBERG, 
German (dir.) — Diccionario de Historia de Espana", 2a. ed., Madrid, Alianza Editorial, 1986, 
vol. 2, p. 1077. 

3 0 7 A.N.T.T., Ministério dos Negócios Estrangeiros, Arquivo Central, correspondência recebida, 
correspondência das Legações Portuguesas. Washington, caixa 551 (1797-1812). Ofícios n s ' . 
14 e 20 do cônsul geral e encarregado de negócios, José Rademaker, para o Secretário de 
Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, António de Araújo de Azevedo, datados de 
Filadélfia, 10 de Março e 26 de Agosto de 1806. 

3 0 8 Id., ibid. Ofícios n°*. 15 e 19 do cônsul geral e encarregado de negócios, José Rademaker, para 
o Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, António de Araújo de Azevedo, 
datados de Filadélfia, 15 de Abril e 10 de Julho de 1806; GRIFFIN, Charles Caroll, ob. cit., p. 
106; EZQUERRA. Ramón, ob. cit., vol. 2, p. 1077. 
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aventura com a patente de capitão de infantaria, sendo os outros 48 
aventureiros feitos prisioneiros e condenados a penas de prisão3 0 9 . 

Apesar deste primeiro fracasso, Miranda, agora com o apoio inglês, 
conseguiu desembarcar na sua pátria, mas ante as forças que as autoridades 
t i nham conseguido reuni r contra ele, decidiu evacuar a povoação 
ocupada31 °. 

José Rademaker vai continuar atento ao apoio dado, pelo governo 
americano, aos movimentos revolucionários das colónias espanholas da 
América. Assim, em Julho de 1812, não deixa de referir o envio de um 
cônsul-geral para junto dos revolucionários do Chile e o auxílio dado aos 
rebeldes de Caracas, das Floridas e da ilha Amélia, ao mesmo tempo que 
afirmava não haver dúvidas acerca de quem, "por seus emissários, tem 
animado as rebellioens em todas as Americas hespanholas"3 1 1 . Em Fevereiro 
de 1816, o diplomata português volta a fazer referência a este problema e às 
reclamações e protestos feitos pelo representante de Madrid, que não foram 
aceites pelo Secretário de Estado. No entanto, o encarregado de negócios 
manifestava-se certo da ajuda americana aos revoltosos sul-americanos, 
auxílio esse materializado em armas e out ras coisas necessár ias aos 
movimentos independentistas3 1 2 . 

José Rademaker chama também a atenção para o problema da febre 
amarela, que costumava afectar a costa leste dos Estados Unidos, durante a 

3 0 9 A.N.T.T., Ministério dos Negócios Estrangeiros, Arquivo Central, correspondência recebida, 
correspondência das Legações Portuguesas. Washington, caixa 551 (1797-1812). Ofícios nQ3. 
19 e 21 do cônsul geral e encarregado de negócios, José Rademaker, para o Secretário de 
Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, António de Araújo de Azevedo, datado de 
Filadélfia, 10 de Julho e 5 de Setembro de 1806. EZQUERRA, Ramón, ob. cit., vol. 2, p. 1077. 

3 1 0 A.N.T.T., Ministério dos Negócios Estrangeiros, Arquivo Central, correspondência recebida, 
correspondência das Legações Portuguesas. Washington, caixa 551 (1797-1812). Ofício nfi. 20 
do cônsul geral e encarregado de negócios, José Rademaker, para o Secretário de Estado dos 
Negócios Estrangeiros e da Guerra, António de Araújo de Azevedo, datado de Filadélfia, 26 de 
Agosto de 1806; EZQUERRA, Ramón, ob. cit., vol. 2, p. 1078. 

3 1 1 A.N.T.T., Ministério dos Negócios Estrangeiros, Arquivo Central, correspondência recebida, 
correspondência das Legações Portuguesas. Washington, caixa 551 (1797-1812). Ofício nB 101 
do cônsul geral e encarregado de negócios, José Rademaker, para o Secretário do Estado dos 
Negócios Estrangeiros e da Guerra, 5Q conde das Galveias, D. João de Almeida de Melo e 
Castro, datado de Filadélfia, 17 de Julho de 1812. 

3 1 2 ld., correspondência recebida, correspondência das Legações Portuguesas. Washington, caixa 
552 (1813-1823). Ofício ne. 127 do cônsul geral e encarregado de negócios, José Rademaker, 
para o Secretário e Estado dos Negócios Estrangeiros. 2Q. marquês de Aguiar, D. Fernando José 
de Portugal, datado de Filadélfia, 2 de Fevereiro de 1816. 
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época estival. A fim de evitar que esta doença se propagasse a Portugal, 
aconselhava que todos os barcos chegados da América só pudessem entrar 
nos portos portugueses se tivessem cartas de saúde e conhecimentos de 
carga devidamente assinados por ele ou pelos vice-cônsules. Além disto, 
deveria ser providenciado o anúncio desta medida nos jornais, a fim de que 
todos dela tivessem conhecimento3 1 3 . Em Outubro de 1805 Rademaker 
informava que, no princípio de Setembro, se t inham começado a sentir os 
efeitos da febre amarela, tanto em Filadélfia como em Nova Iorque. Nesta 
cidade, segundo o diplomata português t inha causado muitas mortes, o 
mesmo sucedendo na capital da Pensilvânia, onde todos os dias morria 
bastante gente. Tal como em anos anteriores, todos os que podiam deixavam 
a cidade e retiravam-se para o campo. O encarregado de negócios, porém, 
alegando dificuldades económicas, declarava que não deixaria Filadélfia314, 
onde teriam ocorrido entre 300 a 400 mortes e em Nova Iorque entre 600 a 

7003 1 5 . 
Após o fim da epidemia, e apesar das cartas de saúde passadas pelo 

representante português, diversos navios americanos possuidores deste 
documento, tal como os que não os tinham, foram obrigados, em Lisboa, a 
fazer quarentena. Do facto, protestaram os comandantes lesados, tendo o 
encarregado de negócios feito eco destas reclamações junto do secretário de 

313 »por agora ainda naõ temos simptomas das febres amarellas, mas as calmas vaõ crecendo a tal 
ponto que he muito de recear haveremos este anno de aqui soffrer o rigor dessa cruel moléstia. 
Para acautelar o communicar-se hum tal flagello a Portugal, permitta-me Va. Exa. dizer, que me 
pareceria bem se lá se naõ admittir embarcação alguma hindo destes portos sem que levase as 
cartas de saúde, e todos os conhecimentos de suas cargas assinados por mim, ou pelos 
respectivos visconsules da naçaõ portugueza: para que os mestres das embarcações tenhaõ 
disso noticia, seria preciso que eu fizesse aqui publicar nas gazettas que sò os que levassem 
todos os seus papeis assim legalizados, seriaõ admittidos livres de rigorosas quarentenas. Se 
Va. Ex013. o houver em bem, assim o executarei." Id., correspondência recebida, correspondência 
das Legações Portuguesas. Washington, caixa 551 (1797-1812). Ofício ne. 5 do cônsul geral e 
encarregado de negócios, José Rademaker, para o Secretário de Estado dos Negócios 
Estrangeiros e da Guerra, António de Araújo de Azevedo, datado de Filadélfia, 2 de Julho de 
1805. 

3 1 4 Id., ibid. Ofício nB. 7 do cônsul geral e encarregado de negócios, José Rademaker, para o 
Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, António de Araújo de Azevedo, 
datado de Filadélfia, 1 de Outubro de 1805. 

3 1 5 AUGUSTIN, George, ob. cit., p. 774. 
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Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, António de Araújo de 
Azevedo316. 

Em Fevereiro de 1810, o encarregado de negócios alertava os seus 
superiores para o facto dos capitães americanos navegarem para Portugal, 
ilhas e domínios portugueses sem levarem cartas de saúde passadas por ele, 
ou pelos vice-cônsules res identes nos vários portos estadunidenses. 
Atendendo a que a costa atlântica dos Estados Unidos estava sujeita a 
frequentes sur tos de febre-amarela, a admissão, em Portugal, sem u m 
atestado de sanidade, de navios provenientes desta região, revelava-se 
perigosa para a saúde pública, dado ser uma doença altamente contagiosa. 

O procedimento que o diplomata português queria implementar era j á 
seguido por outros países. Para o efeito fizera publicar avisos nos jornais 
americanos, através dos quais informava que todas as embarcações 
portadoras de cartas de saúde seriam admitidas imediatamente nos portos 
portugueses , enquanto as out ras ser iam obrigadas a u m a rigorosa 
quarentena. No entanto, os comandantes ao verificarem que em Portugal, 
ilhas e seus domínios não lhes era exigido este documento, deixaram de 
levar consigo qualquer a tes tado de sanidade. Segundo Rademaker era 
urgente remediar esta situação sob pena de se fazer perigar a saúde pública, 
tanto na metrópole como nos vários territórios portugueses. Assim, antes da 
admissão de qualquer navio proveniente dos Estados Unidos, era imperativo 
verificar se t inha carta de saúde e se esta era assinada pelo encarregado de 
negócios ou por qualquer dos vice-cônsules portugueses residentes nos 
portos de onde haviam zarpado3 1 7 . 

A conspiração, nunca completamente compreendida, levada a cabo 
pelo antigo vice-presidente Aaron Burr, que ou queria separar os estados do 
oeste ou invadir o México, foi objecto de vários ofícios do encarregado de 

3 1 6 A.N.T.T., Ministério dos Negócios Estrangeiros, Arquivo Central, correspondência recebida, 
correspondência das Legações Portuguesas. Washington, caixa 551 (1797-1812). Ofício n s .18 
do cônsul geral e encarregado de negócios, José Rademaker, para o Secretário de Estado dos 
Negócios Estrangeiros e da Guerra, António de Araújo de Azevedo, datado de Filadélfia, 24 de 
Maio de 1806. 

3 1 7 Id., ibid. Ofício nQ. 72 do cônsul geral e encarregado de negócios, José Rademaker, para o 
Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, conde de Linhares, D. Rodrigo de 
Sousa Coutinho, datado de Filadélfia, 5 de Fevereiro de 1810. Vide Anexo II doe. n s . 32. 

474 



negócios. Este episódio acabou com a absolvição de Burr, na sequência de 
um julgamento, em que foi acusado de traição3 1 8 . 

Desde o início de 1807, que o encarregado de negócios se queixava a 
António de Araújo de Azevedo da falta de pagamento dos salários que lhe 
eram devidos. Até esta altura, o dinheiro t inha sido adiantado pelos seus 
correspondentes, em Lisboa, Jacob Dohrman & Ca., que, em carta de 15 de 
Dezembro de 1806, o informavam que se veriam obrigados a suspender-lhe o 
crédito, se não fossem embolsados, pelo Erário Régio, das quant ias 
despendidas, no decurso de 1806. Segundo Rademaker, o a t raso na 
percepção dos seus vencimentos causava-lhe grande transtorno, pois não 
tinha outra fonte de rendimento e não podia viver condignamente, de acordo 
com o posto que ocupava3 1 9 . António Araújo de Azevedo disponiblizou-se 
para falar deste atraso nos pagamentos ao ministro da Fazenda, com quem 
Rademaker devia passar a tratar o assunto 3 2 0 . 

A situação, no entanto, não melhorou, pois, após a part ida do 
Príncipe Regente para o Brasil, os seus correspondentes em Lisboa, 
suspenderam-lhe o crédito. A falta de liquidez tornou-se de tal modo grave, 
que se viu obrigado a empenhar objectos pessoais, para poder sobreviver. E, 
queixava-se a António de Araújo de Azevedo que se a tripulação de algum 
navio português, apresado por franceses, lhe fosse pedir auxílio não a 
poderia ajudar, por falta de meios financeiros321. Este problema, apesar dos 

3 1 8 Id., ibid. Ofícios ti»». 23, 24, 25, 27, 33 e 40 do cônsul geral e encarregado de negócios, José 
Rademaker, para o Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, António de 
Araújo de Azevedo, datados de Filadélfia, 6, 27 e 31 de Dezembro de 1806, 24 de Fevereiro, 
20 de Junho, 29 de Outubro e 9 de Novembro de 1807. A.D.B., Arquivo do conde da Barca, 
correspondência particular, pasta 7, ofício n°. 34 do cônsul geral e encarregado de negócios, 
José Rademaker, para o Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, António 
de Araújo de Azevedo, datado de Filadélfia, 6 de Julho de 1807. FARAGHER, John Mack, p. 53. 

3 1 9 A.N.T.T., Ministério os Negócios Estrangeiros, Arquivo Central, correspondência recebida, 
correspondência das Legações Portuguesas. Washington, caixa 551 (1797-1812). Ofícios nB*. 
26 e 30 do cônsul geral e encarregado de negócios, José Rademaker, para o Secretário de 
Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, António de Araújo de Azevedo, datados de 
Filadélfia, 3 de Março e 4 de Abril de 1807. 

3 2 0 Id., ibid. Ofício ne . 40 do cônsul geral e encarregado de negócios, José Rademaker, para o 
Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, António de Araújo de Azevedo, 
datado de Filadélfia, 29 de Outubro de 1807. 

3 2 1 Id., ibid. Ofício n». 47 do cônsul geral e encarregado de negócios, José Rademaker, para o 
Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, António de Araújo de Azevedo, 
datado de Filadélfia, 4 de Abril de 1808. 
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vários apelos de José Rademaker, ia-se agudizando a cada dia que passava, e 
eram cada vez menos os objectos com valor de que d ispunha para serem 
empenhados322 . 

Em Outubro de 1808, a situação chegara ao ponto do encarregado de 
negócios afirmar que, se não recebesse os vencimentos em atraso, não 
poderia continuar a exercer as suas funções, a partir do final desse ano, e 
ver-se-ia obrigado a pedir esmola, dado viver de empréstimos desde há dois 
anos. Assim, e tal como previra, quando o mestre e a tripulação da galera 
Tentação, da cidade do Porto, que deu à costa na Virginia lhe pediu ajuda, 
não os pode auxiliar, nem pagar ao vice-cônsul português em Norfolk, as 
despesas que com eles fizera323. As insistentes reclamações de Rademaker 
acabaram por ser atendidas, pois, em finais de 1808, recebeu os pagamentos 
devidos até 31 de Março desse ano 3 2 4 . 

A ida do seu secretário, José dos Santos Belo, ao Brasil, com o 
objectivo de solicitar instruções e os pagamentos em atraso, a que já fizemos 
referência, não parece ter caído muito bem junto do Regente. De facto, José 
Rademaker no ofício n9. 55, de 27 de Janeiro de 1809, ao mesmo tempo que 
apresenta desculpas justifica a sua atitude e promete não mais enviar 
nenhum correio expresso a não ser em casos de extrema necessidade3 2 5 . Em 

3 2 2 Id., Ibid. Ofícios ns". 49 e 54 do cônsul geral e encarregado de negócios, José Rademaker, para 
o Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, António de Araújo de Azevedo, 
datados de Filadélfia, 30 de Maio de 1808 e 30 de Janeiro de 1809. 

3 2 3 Id., ibid. Ofício nQ. 53 do cônsul geral e encarregado de negócios, José Rademaker, para o 
Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, António de Araújo de Azevedo, 
datado de Filadélfia, 4 de Outubro de 1808. 

3 2 4 "Rogo a Va. Ex°la. me faça o favor de pór na Real presença do Principe Regente Nosso Senhor, os 
meus mais humildes e sinceros agradecimentos pela alta mercê que foi servido fazerme 
mandando se me pagassem todos os quartéis que se deviaõ a esta messaõ té 31 de Março de 
1808. Nunca a piedosa generosidade de Sua Alteza Real livrou a ninguém de hum mayor 
vexame do em que eu estava: por taõ grande beneficio, com o mais profundo respeito, beijo as 
maõs ao meu soberano, e a Va. Ex013, me confessarei eternamente obrigado por tod'o favor com 
que se dignou proteger a minha supplica." Id., Ibid. Ofício nQ. 55 do cônsul geral e encarregado 
de negócios, José Rademaker, para o Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da 
Guerra, conde de Linhares, D. Rodrigo de Sousa Coutinho, datado de Filadélfia, 27 de Janeiro 
de 1809. 

325 "profundamente sinto que se tornase sensuravel na Real Presença o ter eu expedido o expresso; 
mas Senhor havia mais de hum anno que eu me achava sem noticias alguma official dessa 
Secretaria de Estado; pelas gazettas-inglezas, soubese aqui que Sua Alteza Real se t inha 
auzentado do seu reino de Portugal, e logo que houve razaõ de crer que o Principe Regente 
Nosso Senhor tinha chegado a salvamento aos seus estados do Brazil, para là dirigi os meus 
officios, como Va. Exa. terá visto pelo meu officio n°. 46. e continuei por todos os paquetes para 
Inglaterra a dár parte do que aqui se passava, e a pedir instrucçoes para eu aqui poder 
satisfazer ás proguntas que se me faziaõ relativas à communicaçaõ que esta naçaõ dezejava ter 
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Outubro de 1809, voltava a queixar-se da demora na liquidação dos seus 
ordenados e, mais uma vez, pedia que lhe fosse estabelecido um crédito em 
Londres, de onde poderia sacar , todos os t r imest res , as quan t ias 
correspondentes às despesas da missão portuguesa nos Estados Unidos. 
Desta maneira, evitava o pagamento da comissão ao seu procurador, no Rio 
de Janeiro, e os juros, quando alguém lhe adiantava dinheiro3 2 6 . Num ofício 
posterior, tornava a mencionar as suas dificuldades económicas e a triste 
figura que, devido a isto, fazia entre os outros diplomatas e até junto do 
governo americano. Explicava, ainda, o modo como dispusera do dinheiro 
recebido, nos finais de 1808: uma parte substancial fora utilizada para 
saldar parcialmente as suas dívidas e o restante reservava para seu sustento. 
Mesmo assim, as dívidas ainda por pagar, acrescidas dos respectivos juros, 
elevavam-se a mais de 10.000 cruzados. O dinheiro, em atraso, que viesse a 
receber seria utilizado da mesma maneira, embora acrescentasse que só 
conseguiria liquidar a dívida contraída se lhe fosse concedida uma ajuda de 
custo para o efeito327. Mas as queixas, pelo não recebimento dos ordenados 
devidos, vão estar presentes em vários ofícios subsequentes3 2 8 . Em Abril de 
1810, ao completarem-se dois anos desde a última vez que recebera dinheiro 
do governo português, vira-se obrigado a realizar a venda pública de muitos 
dos artigos da sua casa, a fim de poder subsis t i r até perceber as 
importâncias que lhe eram devidas. Por outro lado, alegando problemas de 
saúde, falta de forças e de memória, pedia a demissão do cargo que exercia 

com o Brazil; achando-me assim por taõ longo tempo sem a menor noticia official do Principe 
Regente Nosso Senhor, sem saber como regularme em tal occasiaõ; pareceu-me dever 
approveitar o único modo que se offerecia de eu poder com alguma brevidade obter as ordens 
que Sua Alteza Real fosse servido mandar-me: a esse fim mandei o expresso, mas tenho o mayor 
pezar de haver dado hum passo que naõ fosse do agrado de Sua Alteza Real humildemente peço 
perdaõ, e mais naõ enviarei expresso algum sem que para isso haja o mayor motivo." Id., ibid. 
Ofício no. 55 do cônsul geral e encarregado de negócios, José Rademaker, para o Secretário de 
Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, conde de Linhares, D. Rodrigo de Sousa 
Coutinho, datado de Filadélfia, 27 de Janeiro de 1809. 

3 2 6 Id., ibid. Ofício nB. 63 do cônsul geral e encarregado de negócios, José Rademaker, para o 
Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, conde de Linhares, D. Rodrigo de 
Sousa Coutinho, datado de Filadélfia, 2 de Outubro de 1809. 

3 2 7 Id., ibid. Ofício ns. 70 do cônsul geral e encarregado de negócios, José Rademaker, para o 
Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, conde de Linhares, D. Rodrigo de 
Sousa Coutinho, datado de Filadélfia, 2 de Janeiro de 1810. 

3 2 8 Id., ibid. Ofícios n°*. 71 e 72 do cônsul geral e encarregado de negócios, José Rademaker, para 
o Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, conde de Linhares, D. Rodrigo 
de Sousa Coutinho, datados de Filadélfia, respectivamente 1 e 5 de Fevereiro de 1810. Vide 
Anexo II doe. n°. 32. 
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há cinco anos. Além do mais, achava que a doença não lhe permitiria 
permanecer no posto, depois do mês de Setembro3 2 9 , tendo em 5 de Junho 
de 1810, recebido, muito provavelmente de Lisboa, uma carta dirigida a João 
Paulo Bezerra, ministro plenipotenciário de Portugal em Filadélfia, com a 
notícia de ter sido nomeado alguém para o substituir. Contudo, em ofício 
enviado, a 19 de Junho de 1810, para o Rio de Janeiro, era informado que o 
diplomata ainda não havia chegado3 3 0 . Na realidade, João Paulo Bezerra, 
estivera indigitado para os Es tados Unidos, mas segundo Calvet de 
Magalhães, nunca partira para ocupar o posto, pois soubera-se através do 
então ministro plenipotenciário americano na capital portuguesa, William 
Smith, que o seu governo não tencionava enviar um novo ministro para 
Portugal331. Em resposta ao ofício de 19 de Junho , D. Rodrigo de Sousa 
Coutinho dizia tratar-se de um engano, pois João Paulo Bezerra, então em 
Inglaterra, fora nomeado representante de Portugal na Rússia. De resto, no 
mesmo despacho informava que ainda não havia sido designado nenhum 
ministro para junto do governo americano. Assim, Sousa Coutinho esperava 
que José Rademaker continuasse em funções e, ao mesmo tempo, dizia-lhe 
ser agora muito mais fácil o pagamento dos seus ordenados e despesas, 
devido ao maior volume de negócios existente entre o Rio de Janeiro e a 
América do Norte332. 

Na realidade, se n inguém foi subs t i tu i r José Rademaker , os 
ordenados em atraso também não lhe foram remetidos prontamente, apesar 
deste se continuar a queixar da difícil situação, em que se encontrava, e de 

3 2 9 Id., ibid. Ofícios ns". 73 e 74 do cônsul geral e encarregado de negócios, José Rademaker, para 
o Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, conde de Linhares, D. Rodrigo 
de Sousa Coutinho, datado de Filadélfia, respectivamente 2 e 24 de Abril de 1810. 

330 « E m 5 do corrente mez de Junho me foi entregue huma carta (supponho que vinda de Lisboa) 
dirigida a João Paulo Bezerra ministro plenipotenciário de Sua Alteza Real o Principe Regente 
de Portugal Nosso Senhor, em Philadelphia. Dito ministro ainda aqui naõ chegou, mas estimarei 
elle chegue antes que a extrema necessidade em que me acho me obrigue a partir." Id., ibid. 
Ofício nQ.76 do cônsul geral e encarregado de negócios, José Rademaker, para o Secretário de 
Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, conde de Linhares, D. Rodrigo de Sousa 
Coutinho, datado de Filadélfia, 19 de Junho de 1810. 

3 3 1 MAGALHÃES, José Calvet de, ob. cit., p. 57, 333. 

3 3 2 A.N.T.T., Ministério dos Negócios Estrangeiros, Arquivo Central, correspondência expedida, 
correspondência para as Legações e Consulados Portugueses. Washington, livro 160 (1805-
1820). Despacho do Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, conde de 
Linhares, D. Rodrigo de Sousa Coutinho, para o cônsul geral e encarregado de negócios, José 
Rademaker, datado do Rio de Janeiro, 23 de Agosto de 1810, fis. 21 . 
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terem sido dadas ordens de pagamento ao Erário Régio. A acreditar no que 
escreve, os problemas de saúde foram-se avolumando a tal ponto, que não 
pode deslocar-se a Washington, cidade distante 144 milhas (cerca de 230 
km) de Filadélfia, para entregar pessoalmente ao Presidente dos Estados 
Unidos, a carta em que se participava o casamento da Princesa da Beira, D. 
Maria Teresa, com o Infante D. Pedro Carlos de Bourbon3 3 3 . N o s finais de 
1810, teve ordem para não sair dos Estados Unidos, sem que antes para isso 
tivesse recebido autorização. Obedeceu, conforme escreveu, por ser um 
súbdito fiel, apesar do clima ser prejudicial à sua saúde e dos atrasos nos 
vencimentos334. Finalmente, em Março de 1811, alguns dos ordenados foram 
pagos ao procurador de Rademaker no Rio de Janeiro, o que lhe permitiu 
resga ta r a lgumas das d ív idas 3 3 5 , regozi jando-se q u a n d o tomou 
conhecimento da nomeação, em Maio de 1811, de um enviado extraordinário 
e ministro plenipotenciário para residir em Washington3 3 6 . De facto, em 
1811, D. José Manuel da Câmara, antigo governador e capitão geral da 
Madeira, t inha sido designado representante de Portugal junto do governo 
americano. Todavia, este dignitário nunca chegou a ocupar o posto3 3 7 . Mas, 
em Julho de 1812, ao ver que o seu substituto não chegava, Rademaker mais 
uma vez queixava-se das suas enfermidades e pedia a demissão. Em atenção 
aos serviços prestados, desde há 16 anos, solicitava ajudas de custo, a fim 
de poder liquidar as dívidas contraídas, e uma pequena pensão, dado não 
possuir fortuna pessoal. Todas es tas demoras es tavam a criar-lhe 

333 A N T T Ministério dos Negócios Estrangeiros, Arquivo Central, correspondência recebida, 
correspondência das Legações Portuguesas. Washington, caixa 551 (1797-1812). Ofícios nS>. 
77 79 81 e 82 do cônsul geral e encarregado de negócios, José Rademaker, para o Secretario 
de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, conde de Linhares, D. Rodrigo de Sousa 
Coutinho, datados de Filadélfia, respectivamente 24 de Julho, 12 de Outubro, 24 de Dezembro 
de 1810 e 7 de Março de 1811. 

3 3 4 Id (bid Ofício na. 100 do cônsul geral e encarregado de negócios, José Rademaker, para o 
Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, 5e conde das Galveias, D. João de 
Almeida de Melo e Castro, datado de Filadélfia, 10 de Julho de 1812. 

3 3 5 Id , ibid. Ofício na. 84 do cônsul geral e encarregado de negócios, José Rademaker, para o 
Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, conde de Linhares, D. Rodrigo de 
Sousa Coutinho, datado de Filadélfia, 16 de Abril de 1811. 

3 3 6 Id Ibid Ofício n». 100 do cônsul geral e encarregado de negócios, José Rademaker, para o 
Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, 5s conde das Galveias, D. João de 
Almeida de Melo e Castro, datado de Filadélfia, 10 de Julho de 1812. 

3 3 7 BOURDON, Léon, ob. cit., p. 7. 
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dificuldades, pois ninguém lhe queria emprestar dinheiro. E, como forma de 
comover e pressionar, tanto o conde das Galveias como o Príncipe Regente, 
escrevia: "que morra à fome Jozé Rademaker, de nada importa, mas que de 
fome morra hum representante da naçaõ portugueza, parece-me importa de 

muito"3 3 8 . 
Aliás, os seus problemas de saúde persistiam, bem como o desejo de 

ser substituido no posto que ocupava, por alguém mais capaz 3 3 9 . Além de 
tudo isto, sentia-se humilhado por não poder frequentar os seus colegas e, 
tal como eles, fazer viagens à cidade de Washington para apresentar 
cumprimentos ao Presidente e demais membros do governo, o que era objecto 
de reparo. Justificava-se, alegando problemas de saúde, e deixando-se ficar 
em casa. E, se conseguia sobreviver, era à custa dos diminutos emolumentos 
do consulado3 4 0 , pois, incompreensivelmente, o gabinete do Rio de Janeiro 
continuava a não pagar ao seu representante em Filadélfia, queixando-se 
este, em Outubro de 1813, de que não recebia há 4 anos 3 4 1 . A subida de 
preços provocada pelo embargo, decretado em finais de 1813, veio agravar 
ainda mais a sua já precária si tuação3 4 2 . 

Os insistentes apelos de Rademaker não encontravam eco junto dos 
seus superiores. Este, aliás, parecia votado ao abandono, pois nem lhe 
pagavam o que lhe era devido, nem o substituiam, apesar da sua débil saúde 
e avançada idade. Nos inícios de 1816 afirmou estar sem receber qualquer 

3 3 8 A.N.T.T., Ministério dos Negócios Estrangeiros, Arquivo Central, correspondência recebida, 
correspondência das Legações Portuguesas. Washington, caixa 551 (1797-1812). Ofício ne . 
100 do cônsul geral e encarregado de negócios, José Rademaker, para o Secretário de Estado 
dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, 5Q conde das Galveias, D. João de Almeida de Melo e 
Castro, datado de Filadélfia, 10 de Julho de 1812. 

3 3 9 Id., ibid. Ofícios n e \ 102 e 104 do cônsul geral e encarregado de negócios, José Rademaker, 
para o Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, 5 e conde das Galveias, D. 
João de Almeida de Melo e Castro, datados de Filadélfia, 21 de Julho e 6 de Outubro de 1812. 

3 4 0 Id., Ibid. Ofício n°. 106 do cônsul geral e encarregado de negócios, José Rademaker, para o 
Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, 5° conde das Galveias, D. João de 
Almeida de Melo e Castro, datado de Filadélfia, 31 de Dezembro de 1812. 

3 4 1 Id., correspondência recebida, correspondência das Legações Portuguesas. Washington, caixa 
552 (1813-1823). Ofício nB. 112 do cônsul geral e encarregado de negócios, José Rademaker, 
para o Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, 5 a conde das Galveias, D. 
João de Almeida de Melo e Castro, datado de Filadélfia, 5 de Outubro de 1813. 

3 4 2 Id., ibid. Ofício n s 115 do cônsul geral e encarregado de negócios, José Rademaker, para o 
Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, 5B conde das Galveias, D. João de 
Almeida de Melo e Castro, datado de Filadélfia, 7 de Julho de 1814. 
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comunicação do Rio de Janeiro, desde Outubro de 1813, pelo que nem sabia 
quem, nesta altura, era o titular da Secretaria de Estado dos Negócios 
Estrangeiros e da Guerra3 4 3 . Depois de tantos anos de silêncio, recebeu um 
despacho, em 7 de Maio de 1816, do marquês de Aguiar, datado de 23 de 
Dezembro do ano anterior, no qual se lhe dava conta da elevação do Brasil à 
categoria de reino e lhe era solicitado que disso desse conhecimento ao 
governo de Washington. No entanto, foi através do diário oficial americano 
que tomou conhecimento da nomeação do abade Correia da Serra, como 
ministro plenipotenciário do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves344. 

José Rademaker, contudo, não estaria tão esquecido quanto lhe 
parecia, simplesmente nunca recebera nenhum dos despachos que lhe 
t inham sido enviados pelo marquês de Aguiar, quer via Londres, quer via 
Lisboa, desde Janeiro de 1814, altura em que este estadista tomou posse da 
pasta de secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra. Não 
deixa, contudo, de ser estranho que o marquês de Aguiar, ao longo de dois 
anos, não tentasse outros meios para contactar o encarregado de negócios. 
Isto explica-se, talvez, pelo lugar secundário que, nesta altura, as relações 
com os Es tados Unidos ocupavam, no âmbito da política externa 
portuguesa. No último ofício que escreve, ao fim de 11 anos na América, 
lembrava, uma vez mais, o facto de não receber ordenado há três anos e nove 
meses e solicitava uma recompensa pelos serviços prestados. No caso desta 
gratificação lhe vir a ser atribuída, pedia que fosse entregue ao seu sobrinho 

Id., ibid. Ofício na 124 do cônsul geral e encarregado de negócios, José Rademaker, para o 
Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, 5° conde das Galveias, D. João de 
Almeida de Melo e Castro, datado de Filadélfia, 11 de Julho de 1815; "Desde o officio que em 
26 de Outubro do anno de 1813, me foi expedido pelo Exe1010, conde das Galveas, entaõ 
interinamente encarregado dos negócios estrangeiros; naõ tenho tido mais noticia alguma 
d'essa repartição. Naõ me tendo chegado ordem em contrario, a elle continuei a dirigir os meus 
officios, sendo o ultimo datado em 3 de Outubro proximo passado, debaxo de n 125, mas 
achando-me, agora mais de dous annos, sem eceber instrucçaõ alguma d'essa repartição, tenho 
a honra de dirigir este officio ao Exc l m o . Senhor que actualmente ahi estiver incumbido da 
Secretaria de Estado dos Negócios Estrangeiros." Id., ibid. Ofício nB. 126 do cônsul geral e 
encarregado de negócios, José Rademaker, para o Secretário de Estado dos Negócios 
Estrangeiros e da Guerra, 2S . marquês de Aguiar, D. Fernando José de Portugal, datado de 
Filadélfia, 9 de Janeiro de 1816. 

Id., ibid. Ofício nB. 129 do cônsul geral e encarregado de negócios, José Rademaker, para o 
Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, 2 e . marquês de Aguiar, D. 
Fernando José de Portugal, datado de Filadélfia, 2 de Julho de 1816. Parte deste ofício 
encontra-se transcrito por BOURDON, Léon, ob. cit., p. 218. 
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José Basílio Rademaker, então a prestar serviço na legação portuguesa em 
Londres345. 

Léon Bourdon diz que José Rademaker possuia um carácter azedo e 
desconfiado, vivia retirado e não t inha contactos com as autoridades 
americanas3 4 6 . Este seu modo de viver encontra-se amplamente explicado 
nos ofícios enviados aos sucessivos ministros dos negócios estrangeiros 
portugueses. A falta de saúde e as dificuldades financeiras seriam as causas 
deste isolamento. Por outro lado, não subscrevemos inteiramente a opinião 
do referido autor, quando afirma que o diplomata português enviava para o 
Rio de Janeiro ofícios de uma indigência aflitiva. O seu conteúdo não era 
obviamente tão rico como os de Cipriano Ribeiro Freire e do Abade Correia 
da Serra. No entanto, depois de termos lido e analisado os cerca de 165 
ofícios, escritos e enviados para Lisboa e Rio de Janeiro, ao longo dos 11 
anos em que exerceu o cargo de cônsul geral e encarregado de negócios de 
Portugal, junto do governo dos Estados Unidos, pareceu-nos tratar-se de um 
homem preocupado em servir da melhor maneira o seu país, mandando para 
os seus superiores as notícias que lhe pareciam mais relevantes e 
interessantes. 

José Rademaker, como vimos, revelou-se contrár io à F r a n ç a 
revolucionária e partidário da Inglaterra, tendo para isso, certamente, 
contribuído a sua anterior estada neste país. Deste modo, compreende-se o 
seu desacordo pela política de aproximação à França seguida pelas 
administrações de Thomas Jefferson e James Madison. Mesmo no decurso da 
guerra de 1812, as suas opiniões sempre penderam para o lado britânico. 
Estamos convencidos de que, se mais não fez, isso se deveu aos problemas 
de saúde, bem como à falta de dinheiro e de instruções dos seus superiores. 
Não nos podemos também esquecer que o período em que exerceu funções 
(1805-1816) foi particularmente difícil para Portugal e para os Estados 

A.N.T.T., Ministério dos Negócios Estrangeiros, Arquivo Central correspondência recebida,, 
correspondência das Legações Portuguesas. Washington, caixa 552 (1813-1823), ofício nQ. 
130 do cônsul geral e encarregado de negócios, José Rademaker, para o o Secretário de Estado 
dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, 2B. marquês de Aguiar, D. Fernando José de Portugal, 
datado de Filadélfia, 18 de Outubro de 1816. Parte deste ofício encontra-se transcrito por 
BOURDON, Léon, ob. cit., p. 228. 

BOURDON, Léon, ob. cit., p. 7. 
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Unidos, o que por certo acabou por se reflectir no desempenho da sua 

missão. 
Correia da Serra não nutria grande simpatia por Rademaker, pois em 

carta dirigida a António de Araújo de Azevedo, datada de 20 de Maio de 1814, 
muito antes da sua nomeação como plenipotenciário, queixava-se de não 
receber a correspondência que lhe era enviada, através do encarregado de 
negócios, senão ao fim de vários meses. Além disto, estava convencido de 
que muita t inha desaparecido; daí o não lhe ter chegado às mãos a comissão 
da Jun ta de Comércio, referida pelo ministro numa missiva anterior347 . Por 
outro lado, em 24 de Outubro de 1813, Correia da Serra acusava o 
representante português de não gostar de o ver nos Estados Unidos. E, em 
26 de Abril de 1815, afirmava que Rademaker vivia retirado numa quinta e 
não t inha contactos directos com o governo estadunidense há mais de 5 
anos. Além disto, dizia que o diplomata não era estimado pelos americanos e 
não perdia ocasião de jun ta r dinheiro. Por outro lado, em Novembro 
seguinte, escrevia que procurara honrá-lo e "levar tudo com paciência e mui 
mansamente". A intenção do cônsul-geral e encarregado de negócios seria de 
o provocar e de o amofinar, embora não o tivesse conseguido, atribuindo 
esta atitude à grave e penosa doença que o afligia348. 

5.4. Abade José Correia da Serra 

O governo p o r t u g u ê s acabou por nomear p a r a min is t ro 
plenipotenciário, junto do executivo americano, o abade Correia da Serra. 
Acerca desta importante personagem e da acção desenvolvida nos 4 anos em 
que foi representante do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, na 

347 "Ajuntasse a isto a comparação qu'il leur plait de faire com Jozè Rademaker, que com vários 
pretextos hà mais de très annos naõ aparece pessoalmente a este governo. Jà que fallo neste 
individuo devo dizer a V. Exa., que hè a única pessoa de quem tenho que me queixar aqui, 
porque naõ tenho recebido carta por sua via que naõ seja ao cabo de hum numero escandalozo 
de mezes, e tenho toda a rezaõ de crer que muitas tem sido sumidas, provavelmente esta hè a 
rezaõ de me naõ ter ategora chegado à maõ a commissaõ (em que V. Exa me falia na sua carta) 
da junta do comercio." A.D.B. Arquivo do conde da Barca, correspondência particular, pasta 30. 
Carta de José Correia da Serra para António de Araújo de Azevedo, datada de Filadélfia, 20 de 
Maio de 1814. 

3 4 8 Cartas de José Correia da Serra para António de Araújo de Azevedo, datadas de Boston, 24 de 
Outubro de 1813, Filadélfia, 4 de Novembro de 1815 e Washington, DC, 24 de Dezembro de 
1816, transcritas por HENRIQUES, Julio, ob. cit., p. 33, 35 e 37. Extractos da carta de 24 de 
Outubro foram também publicados por CARVALHO, Augusto da Silva, ob., cit., p. 180-182. 
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América do Norte, existem já diversos trabalhos publicados por autores 
portugueses, americanos, e franceses. Além disto, grande parte da sua 
correspondência diplomática foi também dada à estampa, pelo que neste 
campo, não temos quase nada de novo a acrescentar . O historiador 
americano Joseph Agan considera-o como uma das personagens mais 
românticas do período revolucionário europeu3 4 9 . 

José Correia da Serra nasceu em 1750, estudou em Itália, para onde 
foi com 6 anos apenas, e ordenou-se sacerdote em 1775. Regressou a 
Portugal, em 1777, sendo um dos fundadores da Academia das Ciências, 
onde a 4 de Julho e 1791 proferiu o elogio de Benjamin Franklin, falecido no 
ano anterior, e de quem se revela admirador. Esteve em Roma entre 1786 e 
1788, ano em que voltou para Lisboa, deixando o país subitamente, em 
1795, com destino a Londres. Até agora, todos os au to res , que se 
debruçaram sobre esta eminente figura, atribuem a partida de Correia da 
Serra a razões de carácter político, pois teria ajudado o botânico francês 
Auguste Broussonnet , s impat izante girondino, en tão refugiado em 
Portugal350. Recentemente, o historiador canadiano David Higgs revelou 
novos elementos sobre a vida do abade, que poderão ter contribuido 
directamente para a sua saída do país3 5 1 . 

3 4 9 AGAN, Joseph — The Diplomatic relations oj the United States and Brazil, vol. 1, The 
Portuguese Court at Rio de Janeiro, p. 21 . 

3 5 0 BOURDON, Léon, oh. cit., p. 1-2; VARELLA, João — Elogio a Corrêa da Serra, Serpa, Câmara 
Municipal de Sepa, s.d., p. 14-15; 22-23 ; HENRIQUES, JULIO A. — J. F. Corrêa da Serra, 
Braga, 1918 (Separata da Broteria. Serie Botânica, vol. XVI, Fase. III), p . 104-105 e Correia da 
Serra (Apontamentos biográficos e correspondência), Coimbra, Imprensa da Universidade, 
1923, (Separata do Boletim da Sociedade Broteriana, col. II, 2 a . série), p. 5-10; CARVALHO, 
Augusto da Silva, ob. cit., p. 7-36; CÂMARA, A. — Abade Corrêa da Serra, Lisboa, 1954, 
(Separata das «Memórias», Classe das Ciências, tomo VII), p. 8-10 ; DAVIS, Richard Beale — 
The Abbé Corrêa In America. 1812-1820. The contributions of the diplomat and natural 
philosopher to the foundations of our national life. «Transactions of the American Philosophical 
Society», Philadelphia, 45 parte 2, Maio 1955, p. 91-93; AGAN, Joseph Eugene — Corrêa da 
Serra. «The Pennsylvania Magazine of History and Biography», Philadelphia, 49 (1) 1925, p. 4-
7 e The Diplomatic relations of the United States and Brazil, vol. 1, The Portuguese Court at Rio 
de Janeiro, p. 21; TEAGUE, Michael —Kindred spirits: Thomas Jefferson and José Correia da 
Serra. «The Journal of the American Portuguese Society», Nova Iorque, 18, 1994, p. 16-17; 
SERRA, José Corrêa da — Elogio de Benjamin Franklin, Lisboa, Fundação Luso-Americana para 
o Desenvolvimento, 1996; TEAGUE, Michael, compil. e textos introdutórios — Abade José 
Correia da Serra, Documentos do seu arquivo, Lisboa, Fundação Luso-Americana para o 
Desenvolvimento, 1997, p. 25, 43 , 47, 51, 58-60, 62-63. 

3 5 1 Uma confissão assinada por José Correia da Serra, constante nos Cadernos do Nefando da 
Inquisição de Lisboa, datada de 8 de Abril de 1793, recentemente estudada por David Higgs, 
leva este autor a formular outra hipótese. Neste documento, o abade confessava ter praticado 
crimes de sodomia com duas mulheres e um rapaz, bem como ter tomado parte em dois outros 
actos do mesmo tipo não completamente consumados, de noite, na via pública, com 
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Em Londres graças aos bons ofícios de dois amigos foi admitido na 
Royal Society e na Linnean Society. Data de 1797 a nomeação para agente 
oficioso da Secretaria de Estado da Marinha, sendo em 1801 conselheiro da 
legação e agente de negócios de Portugal na Inglaterra. Problemas com o 
embaixador fizeram-no partir, em 1802, para Paris, onde se manteve até 
finais de 1811, altura em que partiu de França com destino aos Estados 
Unidos. Não deixa de ser curioso referir que o representante português na 
capital bri tânica era filho do marquês de Ponte de Lima, primo do 
Inquisidor-mor. Enquanto viveu na capital francesa, José Correia da Serra 
[requentou o Jardin des Plantes, foi eleito membro da Société Philomathique e 
da Classe d'Histoire et de Littérature de l'Institut. 

Uma vez chegado ao novo mundo, foi bem recebido pelas elites 
políticas e sociais de Washington e Filadélfia, tendo sido eleito membro da 
American Philosophical Society e da Academy of Natural Sciences. Desenvolveu 
um importante trabalho científico, tendo visitado todos os estados que, 
então compunham a união, e conviveu com as principais figuras americanas 
da época, entre as quais se contam quatro presidentes, Thomas Jefferson, 
James Monroe, James Madison e John Quincy Adams. O enorme prestígio 
granjeado, em Londres e Paris, e as cartas de recomendação de que era 
portador facilitaram a sua inserção na sociedade culta americana3 5 2 . Aliás, 
a propósito, em Maio de 1812, Correia da Serra informava António de Araújo 
de Azevedo que fora recebido nos Estados Unidos "como hum homem que se 
distinguiu na Europa, e que faz honra a Portugal"353. E, dois anos depois, 

desconhecidos. Seria, assim, esta a verdadeira razão da partida de Correia da Serra para o 
estrangeiro, o qual se manteve fora do país cerca de 25 anos. Além do mais, David Higgs supõe 
que Correia da Serra temeria ser alvo de chantagem por parte do rapaz com quem mantivera 
relações ilícitas, e seu parceiro mais recente. HIGGS, David — L'Inquisition et l'image de la 
Révolution Française dans le monde portugais des années 1790, 1989; A.N.T.T., Inquisição de 
Lisboa. Cadernos do Nefando, livro 145, fis. 459. Este documento foi-nos mostrado pelo Prof. 
David Higgs que, ao mesmo tempo, nos deu conta da hipótese que formula no artigo citado. 
León Bourdon diz que a partida de Correia da Serra para Inglaterra ocorreu depois de uma das 
suas crises de «delírio melancólico», às quais estava sujeito. BOURDON, Léon, ob. cit., p. 78, 
MAGALHÃES. José Calvet de, ob. cit., p. 351. 

BOURDON, Léon, ob. cit.. p. 1-4; DAVIS, Richard Beale, ob. cit., p. 95-103; HENRIQUES, Julio 
— Correia da Serra (Apontamentos biográficos e correspondência), p. 10-11; CARVALHO, 
Augusto da Silva, ob. cit., p.36-37; 42-44; 47-48; CÂMARA, A., ob. cit., p. 10-22; AGAN, 
Joseph — Corrêa da Serra, p. 2 e The Diplomatie relations of the United States and Brazil, vol. 
1, The Portuguese Court at Rio de Janeiro, p. 22; MAGALHÃES, José Calvet de, ob. cit., p. 352; 
TEAGUE, Michael —Kindred spirits: Thomas Jefferson and José Correia da Serra, p. 19; e 
Abade José Correia da Serra, Documentos do seu Arquivo, p. 65-66. 

A.D.B., Arquivo do conde da Barca, correspondência particular, pasta 30. Carta de José Correia 
da Serra para António de Araújo de Azevedo, datada de Filadélfia, 14 de Maio de 1812. 
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escrevia que o presidente dos Estados Unidos e o seu antecessor o t inham 
convidado "para passar algum tempo com elles"354 . Thomas Jefferson 
considerava o abade extremamente culto, bom, modesto, amável e simples. 
E, pouco depois deste ter partido, o antigo presidente afirmava que nenhum 
estrangeiro tinha deixado tantas saudades 3 5 5 . John Quincy Adams nas suas 
Memórias, escreve que o abade Correia da Serra era, de entre os homens com 
quem convivera, aquele cuja conversa era mais divertida356 . Este estadista 
americano apreciava as capacidades de conversação do representante 
português e a sua actividade, pois, apesar de contar 68 anos de idade, agia 
como se tivesse 25. O seu temperamento, porém, não era notável pela 
serenidade, e se se mostrava impertinente, precipitado e, quando enervado, 
obstinado, era também perspicaz e sensível357. Para George Ticknor, autor 
de uma História da Literatura espanhola, Correia da Serra era um dos 
homens mais notáveis do seu tempo pelo seu saber, perspicácia, inteligência 
e modos elegantes358. Francis Gilmer, amigo de Correia da Serra, achava-o o 
homem mais extraordinário com quem alguma vez convivera. Além disto, 
considerava-o senhor de uma cul tura imensa e dizia nunca o ter visto 
formular uma questão a que não soubesse responder3 5 9 . 

Entre as personalidades com quem travou amizade e conviveu 
assiduamente destaca-se Robert Walsh Jr . Este t inha sido eleito para a 
American Philosophical Society, na mesma data que Correia da Serra, era 
natural de Baltimore e professava a religião católica, tal como a esposa, que 

do4 «o ultimo Prezidente e o actual ambos me convidarão para passar algum tempo com elles e 
tornarão com instancia a convidar este anno, o que me obrigará a fazer nova viajem para a 
Virginia." A.D.B., Arquivo do conde da Barca, correspondência particular, pasta 30. Carta de 
José Correia da Serra para António de Araújo de Azevedo, datada de Filadélfia, 20 de Maio de 
1814. 

á 5 5 A expressão usada por Thomas Jefferson numa carta para James Madison, com data de 29 de 
Novembro de 1820 é a seguinte: "... No foreigner, I believe, has ever carried with him more 
friendly regrets." AGAN, Joseph Eugene — Corrêa da Serra, p. 11; 39. CÂMARA, A., ob. cit., p. 
24. 

3 5 6 BOURDON, Léon, ob. cit., p. 172; 582. 

3 5 7 Id., ibid., p. 476-478; AGAN, Joseph Eugene — Corrêa da Serra, p. 35; DAVIS, Richard Beale, 
ob. cit., p. 106-107; MAGALHÃES, José Calvet de, ob.cit., p. 94. 

3 5 8 AGAN, Joseph Eugene — Corrêa da Serra, p. 12. 

3 5 9 Id., ibid., p. 13. 
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pertencia a uma abastada família de Filadélfia. Robert Wash, J r . havia feito 
carreira como analista político, t inha editado dois volumes do American 
Register e uma revista trimestral intitulada American Review of History and 
Politics. Apesar das suas simpatias serem pro-britânicas e anti- francesas, os 
dois homens mantiveram boas relações de amizade, chegando inclusive a 
viver na mesma casa. Walsh deu mesmo o nome Corrêa a um dos seus 
filhos. Em 1818, porém, os dois amigos cortaram relações para sempre. 
Segundo Richard Beale Davis nunca se souberam as razões desta zanga. De 
acordo com Robert Walsh, Correia da Serra ter-lhe-ia confessado um acto de 
torpeza moral, que cometera, apesar de saber o quanto isto iria afectar a sua 
amizade e para piorar ainda mais as coisas o abade dissera nutrir por Walsh 
uma profunda aversão. Não deixa de ser curioso este sentimento para com 
um amigo com quem convivera assiduamente durante seis anos 3 6 0 . 

José Correia da Serra deixou a América em 1820, tendo embarcado, 
em 10 de Novembro, para a Inglaterra onde tencionava apanhar outro navio 
para o Brasil. A razão porque não seguiu directamente, dos Estados Unidos, 
para o Rio de Janeiro, deveu-se ao facto de querer evitar as águas das 
pequenas Antilhas, infestadas de piratas. Estes tinham-no ameaçado, pois 
consideravam-no responsável por condenações à morte de réus culpados de 
pirataria, pronunciadas por t r ibunais americanos. Uma vez na Grã-
Bretanha, tomou conhecimento que a Revolução ocorrida no Porto, a 24 de 
Agosto, se tinha propagado a Lisboa e se aguardava o regresso do rei. Perante 
isto, resolveu ficar em Londres à espera de instruções, tendo-lhe, entretanto, 
sido ordenado que fosse a Paris desempenhar uma missão útil ao país. O 
agravamento do seu estado de saúde e as notícias da insurreição do Rio de 
Janeiro, de 26 de Fevereiro de 1821, que teve como consequência a aceitação 
da monarquia constitucional, por parte de D. João VI, e a promessa do seu 
regresso a Portugal, fizeram com que o abade Correia da Serra viajasse para 

3 6 0 Em relação ao acto de torpeza moral cometido, será que Correia da Serra confidenciara ao seu 
amigo os mesmos actos de que se acusara à Inquisição? Ou será que voltara a cair em tentação 
e se vira obrigado a desvendar a Robert Walsh pormenores da sua vida íntima? Apesar de não 
podermos ter certezas de nada, inclinámo-nos para esta segunda hipótese, pois era natural que 
tais actos causassem repulsa num bom católico de inícios do século XIX, por muito culto e 
esclarecido que fosse. DAVIS, Richard Beale, ob. cit., p. 108-109. Segundo León Bourdon a 
esta desavença seguiu-se uma das crises malancólicas de que falámos na nota 350 deste 
capítulo. O mesmo autor, porém, acha também provável que a zanga com Robert Walsh Jr. 
possa ter sido o resultado da crise. BOURDON, Léon, ob. cit., p. 78; TEAGUE, Michael, p. 21 . 
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Lisboa, onde chegou a 6 de Agosto de 1821. Ainda foi eleito deputado às 
Cortes Constituintes, de 1822, mas faleceu no ano seguinte, nas Caldas da 
Rainha3 6 1 . 

Conforme referimos, Correia da Serra chegou à América em 1812, 
tendo o navio em que viajava aportado a Norfolk, a 19 de Fevereiro. Em 10 
de Março apresentou-se ao encarregado de negócios português, em Filadélfia, 
a quem pediu para enviar duas cartas suas, uma para Lisboa, dirigida ao 
Principal Sousa e a out ra para o Rio de Janeiro, para o seu amigo e 
protector conde de Linhares. Não tivemos oportunidade de encontrar a 
primeira destas missivas, mas a segunda aparece anexa ao ofício n9. 93 de 
José Rademaker para o conde de Linhares. Nesta epístola, Correia da Serra 
mostra-se aliviado por ter deixado a França, quando diz a D. Rodrigo de 
Sousa Coutinho que lhe escreve "finalmente fora das garras que despedação 
a Europa e ensanguentão o século"362, ou, como refere na carta expedida, a 
10 de Maio de 1812, ao conde da Barca, na qual diz ter saído "das garras de 
Satanàz"3 6 3 . Segundo Richard Beale Davis, a sua partida para a América do 
Norte parece estar relacionada com o facto de se ter recusado a redigir um 
escrito, justificando a intervenção napoleónica em Portugal e Espanha 3 6 4 . 

á b l Segundo Richard Beale Davis e Léon Bourdon o abade Correia da Serra viajou para a Europa na 
companhia de seu filho Eduardo, fruto de uma ligação com uma senhora francesa, Ester 
Delavigne. BOURDON, Léon, ofa. cit., p. 2; 186-189; CAMARÁ, A., ob. cit., p. 33; CARVALHO, 
Augusto da Silva, ob. cit, . 78-79: 93-94; 85-86; DAVIS, Richard Beale, ob. cit., p. 119. 
MAGALHÃES, ob. cit., p. 95; 352; TEAGUE, Michael — Kindred Spirits: Thomas Jefferson and 
José Correia da Serra, p. 21 ; e Abade José Correia da Serra, Documentos do seu arquivo, p. 
67. 

3 6 2 A.N.T.T., Ministério dos Negócios Estrangeiros, Arquivo Central, correspondência recebida, 
correspondência das Legações Portuguesas. Washington, caixa 551 (1797-1812). "Naõ tenho té 
hoje tido occasiaõ de poder remetter a Va. Ex°la. o incluso duplicado do meu officio na 92 e 
gazettas, agora vão por via de Pernambuco, e incluso huma carta de Jozè Corrêa da Serra, o 
qual me appareceu aqui antes de hontem vindo de França." Ofício n° 93 do cônsul geral e 
encarregado de negócios, José Rademaker, para o Secretário de Estado dos Negócios 
Estrangeiros e da Guerra, conde de Linhares, D. Rodrigo de Sousa Coutinho, datado de 
Filadélfia, 12 de Março, de 1812. "Agora sò tenho de avisar a Vs. Ex c l a , que antes de hontem 
aqui me appareceu Jozè Corrêa da Serra vindo de França, o qual me pede remetta a carta 
inclusa", ofício nQ. X do cônsul geral e encarregado de negócios, José Rademaker, para D. 
Miguel Pereira Forjaz, membro do Conselho de Regência, datado de Filadélfia, 12 de Março de 
1812; Carta de José Correia da Serra para o conde de Linhares, D. Rodrigo de Sousa Coutinho, 
datada de Filadélfia, 12 de Março de 1812, anexa ao ofício nQ. 93. Vide Anexo II doe. nQ. 36. 

3 6 3 A.D.B. Arquivo do conde da Barca, correspondência particular, pasta 30. Carta de José Correia 
da Serra para António de Araújo de Azevedo, datada de Filadélfia, 10 de Maio de 1812. 

3 6 4 BOURDON, Léon, ofa. cit., p. 2; DAVIS, Richard Beale, ob. cit., p.95. 
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Quando o abade desembarcou nos Estados Unidos, ia encarregado, 
pelo marquês de Marialva e por D. José Maria de Sousa de ajustar os 
detalhes da part ida, pa r a o Rio de Janei ro , do conde de Pahlen, 
representante da Rússia jun to da corte portuguesa3 6 5 . Mencione-se que 
nenhum dos autores, por nós citados, se ocupou desta incumbência de 
Correia da Serra. Na carta de 12 de Março, informava o conde de Linhares 
que tinha muitas coisas a dizer-lhe acerca deste assunto. Porém, todas as 
informações na sua posse seguiriam do modo como lhe fora indicado3 6 6 . Por 
outro lado, Rademaker, em Abril de 1813, afirmava ter entregue ao clérigo e 
botânico português, no mesmo dia em que o recebera, um despacho 
ansiosamente esperado3 6 7 . Não conseguimos, infelizmente, apurar mais 
nada acerca da missão que lhe fora confiada pelo marquês de Marialva e por 
D. José Maria de Sousa. 

Além dos laços de amizade que o uniam a diversas figuras de proa da 
política portuguesa, com quem mantinha correspondência epistolar, Correia 
da Serra, enquanto esteve no estrangeiro enviou para Portugal sementes, 
plantas, livros, instrumentos científicos, dados acerca da vacina contra a 
varíola e até informações sobre a moda para D. Carlota Joaquina, conforme 
se pode ver através das cartas publicadas pelos diversos autores3 6 8 . 

3 6 5 A.D.B., Arquivo do conde da Barca, correspondência particular, pasta 30. Carta de José Correia 
da Serra para António de Araújo de Azevedo, datada de Filadélfia, 10 de Maio de 1812. O 
marquês de Marialva esteve prisioneiro em França depois de ter feito parte da deputação que 
foi a Baiona cumprimentar Napoleão, conforme já referimos na nota 207. D. José Maria de 
Sousa, Morgado de Mateus, foi ministro de Portugal junto de Napoleão, o qual exigiu o seu 
afastamento por ter intervido na questão Lannes. SOUSA, D. José Maria de, in SERRÃO, Joel 
(dir. de) — "Dicionário de História de Portugal", vol. VI, Porto, Livraria Figueirinhas, 1981, p . 
73. 

3 6 6 A.N.T.T., Ministério dos Negócios Estrangeiros, Arquivo Central, correspondência recebida, 
correspondência das Legações Portuguesas. Washington, caixa 551 (1797-1812). Carta de 
José Correia da Serra ao conde de Linhares, D. Rodrigo de Sousa Coutinha, datada de 
Filadélfia, 12 de Março de 1812 anexa ao ofício nQ 93 do cônsul geral e encarregado de 
negócios, José Rademaker, para o Secretário dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, conde de 
Linhares, D. Rodrigo de Sousa Coutinho, datado de Filadélfia, 12 de Março, de 1812. Vide 
Anexo II doe. nB. 36. 

3 6 7 "A carta para o Abbade Corrêa, a entreguei no mesmo dia que a recebi, o que elle muito estimou, 
pois o livrou da penosa inquietação em que estava, naõ vendo chegar a certesa do despacho 
que havia mezes lhe tinha sido particularmente noticiado" Id., correspondência recebida, 
correspondência das Legações Portuguesas. Washington, caixa 552 (1813-1823), Ofício n°. 
108 do cônsul geral e encarregado de negócios, José Rademaker, para o Secretário de Estado 
dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, 5° conde das Galveias, D. João de Almeida de Melo e 
Castro, datado de Filadélfia, 3 de Abril de 1813. 

3 6 8 HENRIQUES, Julio, ob. cit., p. 24-39; CARVALHO, Augusto da Silva, ob. cit., p. 68-75; 1 12-205; 
CÂMARA. A., ob. cit., p. 23-26. 
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Em 1812, Correia da Serra oferecia os seus serviços ao governo 
português, como forma de obviar às suas dificuldades financeiras e, em 
1813, voltava a abordar este assunto, dada a impossibilidade de receber as 
pensões eclesiáticas, que lhe haviam sido concedidas pelo duque de 
Lafões369. Depois de ter deixado a legação em Londres, t inham-lhe sido 
atribuidas duas pequenas pensões, pagas de maneira irregular, pelo que a 
sua designação como representante de Portugal na América do Norte, em 
1816, simbolizou o reconhecimento público pelos serviços prestados. Além 
disto, este cargo permitia-lhe prolongar a sua estada nos Estados Unidos, 
país que oferecia condições excepcionais para as s u a s pesquisas . O 
presidente James Madison e o Secretário de Estado de Estado James Monroe 
receberam a notícia desta escolha com muito agrado. 

Na missiva, enviada a Madison, na qual anunciava a sua nomeação, 
Correia da Serra não deixava de mencionar o facto de, tanto o Reino Unido 
de Portugal, Brasil e Algarves como os Estados Unidos, serem as duas mais 
importantes potências do continente americano, prevendo, ao mesmo tempo, 
que o continuariam a ser no futuro3 7 0 . Segundo José Calvet de Magalhães, 
esta tese de Correia da Serra, sobre a qual teremos oportunidade de nos 
debruçar mais à frente, caiu muito mal junto de James Monroe e de John 
Quincy Adams. O abade português, porém, jamais se apercebeu deste 
facto371. 

Quando o novo ministro plenipotenciário tomou posse do cargo, as 
relações entre os dois países eram pacíficas, apesar de, recentemente, ter 
ocorrido um incidente grave diante do Faial. De facto, em 1814, o corsário 
americano General Armstrong foi destruido por u m a força inglesa. Este 
episódio, amplamente citado e relatado, ocorreu a 26 de Setembro, quando 

abii A.D.B. Arquivo do conde da Barca, correspondência part icular , p a s t a 30 . ca r tas de José Correia 
da Serra pa ra António de Araújo de Azevedo, d a t a d a s de Filadélfia, 10 e 14 de Maio de 1812. 
Ca r t a de J o s é Corre ia d a S e r r a p a r a o e m b a i x a d o r ex t r ao rd iná r io e p len ipo tenc iá r io e m 
Londres, 1Q. conde e- 1B. marquês do Funcha l , D. Domingos António de S o u s a Cout inho, d a t a d a 
de Filadélfia, 12 de Fevereiro de 1813 , t r ansc r i t a por CARVALHO, Augus to d a Silva, ofa. cit., 
p.50; 54 ; 173 . 

3 7 0 BOURDON, Léon, ob. cit., p . 10 -13 ; DAVIS, Richard Beale, ob. cit., p . 103-104 , AGAN, J o s e p h 
Eugene — Corrêa da Serra, p . 15-16; CARVALHO, Augusto d a Silva, ob. cit., p . 60; CÂMARA, 
A.; ob. cit., p . 28 ; MAGALHÃES. José Calvet de, ob. cit., p . 70; 76 . 

3 7 1 MAGALHÃES, José Calvet de, ob. cit., p . 76 . 
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logo depois da entrada do corsário, no porto da Horta, para se abastecer de 
água potável, surgiu um esquadrão composto por três navios britânicos, que 
se dirigiam para a Jamaica 3 7 2 . No recontro, que se seguiu, morreram vários 
marinheiros, acabando o General Armstrong por ser incendiado pelos 
ingleses. Os armadores desta embarcação estimaram em 30.700 dólares as 
perdas e despesas decorrentes desta acção e pediram uma indemnização ao 
governo por tuguês . O Rio de Janeiro não acedeu a es ta pretensão, 
argumentando que o governador do Faial tudo fizera pa ra evitar tal 
confronto e que o ocorrido fora uma violação da neutralidade portuguesa. Ao 
mesmo tempo, as autoridades lusas informavam que tinham dado instruções 
ao ministro português, em Londres, para reclamar, jun to do governo 
britânico, e pedir indemnizações tanto para os portugueses como para os 
americanos. Esta pendência, entre os dois países, arrastou-se por vários 
anos, até que em 1852, a mediação do futuro Napoleão III, então ainda 
presidente da República Francesa, deu razão a Portugal373. 

Os corsários que actuavam com autorizações dos insurrectos da 
América do Sul, e como base no porto de Baltimore, foi algo que preocupou o 
ministro português374 , sendo esta, aliás, segundo Calvet de Magalhães a 
questão mais séria com que Correia da Serra se deparou durante os anos em 
que foi representante do Reino Unido de Portugal Brasil e Algarves, junto do 
executivo de Washington375 . 

A partir de 1815, com o restabelecimento da paz, a navegação 
es tadunidense passou a sofrer a concorrência das frotas mercantes 
europeias, as quais retomaram as suas actividades. Deste modo, os norte-
americanos tiveram de procurar novas saídas de forma a garantir a ocupação 

ó / z BOURDON, Léon, ob. cit., p . 19. 

3 7 3 E s t a decisão, porém, não foi cons ide rada sat isfatória pelo governo dos E s t a d o s Unidos , pelo 
que , após deba te no Congresso , foi paga, em 1882, aos herdei ros de todos os que t inham 
direito a indemnizações , a q u a n t i a de 70 .739 d ó l a r e s . AGAN, J o s e p h — The Diplomatic 
relations oj the United States and Brazil, vol. 1, The Portuguese Court at Rio de Janeiro, p . 48 -
62 ; HILL, Lawrence F. — Diplomatic relations between the United States and Brazil, Durham, 
Duke University Press, 1932, p . 12-15; MAGALHÃES, José Calvet de, ob. cit., p . 145-148; 169. 

3 7 4 BOURDON, Léon, ob. cit., p . 24; DAVIS, Richard Beale, ob. cit., p . 105. AGAN, Joseph — Corrêa 
da Serra, p . 19 e The Diplomatic relations oj the United States and Brazil, vol. 1, The 
Portuguese Court at Rio de Janeiro, p . 7 1 , CÂMARA, A., ob. cit., p . 2 9 . 

3 7 5 MAGALHÃES, José Calvet de, ob. cit., p . 74-75 . 
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das suas embarcações e respectivas tripulações. As acções corsárias, sob 
pavilhão dos governos revolucionários da América do Sul, a judaram a 
reduzir a inactividade tanto de homens como de navios3 7 6 . 

Por outro lado, não nos podemos esquecer do prestígio gozado pelos 
corsários entre os norte-americanos, que haviam recorrido a este expediente 
durante os dois conflitos sustentados contra a Inglaterra, pois não possuiam 
marinha de guerra. Além disto, também a população simpatizava com os 
movimentos de libertação dos domínios espanhóis da América do Sul. Deste 
modo, tornava-se difícil a repressão da piratar ia pela adminis t ração 
americana, que se queria manter neutral no conflito que opunha a Espanha 
às suas colónias. Neste contexto, Calvet de Magalhães diz que o problema 
dos «corsários de Artigas» era um assunto delicado, a exigir "um tratamento 
diplomático hábil e paciente que não se compadecia com o carácter 
voluntarioso e impetuoso de Correia da Serra"377 . 

Ao constatar que os comandantes, a maior parte das tripulação e os 
navios corsários eram americanos, o representante português enviou uma 
nota ao Presidente, solicitando que este propusesse ao Congresso a adopção 
de medidas legais, de forma a proibir tais expedições. As autoridades de 
Washington mostraram-se receptivas a este seu pedido, tendo Madison 
apresentado um projecto de lei que preservava a neutralidade estadunidense, 
que, com algumas alterações, acabou por ser aprovado378 . 

Um dos pioneiros desta actividade foi o cidadão norte-americano 
Thomas Taylor, que, tendo residido durante vários anos em Buenos Aires, 
chegara, em 1816, a Baltimore com seis licenças de corso ass inadas em 
branco. Estas autorizações t inham a finalidade de organizar em território 
estadunidense uma campanha contra o comércio marítimo da Espanha. 

GRIFFIN, Charles Carroll. —The United States and the disruption of the Spanish Empire 1810-
1822, New York, Co lumbia Univers i ty P r e s s , 1937 , p . 100 e Privateering from Baltimore 
during the Spanish American Wars of Independence, «Maryland Historical Magazine», Balt imore, 
35 (1) Mar. 1940, p . 1-2. 

MAGALHÃES, José Calvet de, ob. cit., p . 92 . 

BOURDON, Léon, ob. cit., p . 2 5 - 3 1 ; DAVIS, Richard Beale, ob. cit., p . 105; CARVALHO, Augusto 
da Silva, ob. cit., p .61-67 ; CÂMARA, A., ob. cit., p . 30; AGAN, Joseph — Corrêa da Serra, p . 19 
e The Diplomatic relations of the United States and Brazil, vol. 1, The Portuguese Court at Rio 
de Janeiro, p. 72-73; MAGALHÃES, José Calvet de, ob. cit., p . 76; HILL, Lawrence F., ob. cit., p . 
1 6 - 1 7 . 
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Com a adesão de outros governos revolucionários da América espanhola à 
guerra de corso, o porto de Baltimore com esta actividade registou um 
crescimento. Apesar do pavilhão de Buenos Aires ser o mais importante, a 
bandeira do General Artigas, «caudillo» da Banda Oriental (presentemente 
Uruguai), t ambém foi usada . As suas comissões, no entanto , eram 
irregulares, mas autorizaram depredações contra a navegação portuguesa, 
quando a espanhola se tornou escassa. Durante o período em que durou 
esta actividade, utilizaram-se também licenças da Venezuela e do México379. 
Será curioso referir que entre os comandantes corsários, com base em 
Baltimore, se encontrava um luso-americano de nome José Almeida380. Este 
capitão t inha feito a sua aprendizagem durante a guerra de 1812 e fora 
perseguido pela marinha de guerra inglesa381 . Segundo Agustín Beraza, 
Almeida foi o comandante que mais presas espanholas fez, tendo passado a 
actuar com patente de Artigas a partir de 18193 8 2 . 

O general Artigas recorrera ao corso como forma de prejudicar o 
comércio português, pois esta era uma maneira de criar dificuldades ao 
adversário, o que de facto deu resultado. Tudo isto, advinha do facto das 
forças lusas terem, em 1816, invadido a Banda Oriental383. A fim de levar a 
cabo esta acção, Artigas teve de procurar ajuda no estrangeiro, entrando 
para isso em contacto com Thomas Lloyd Halsey, agente consular 
americano, em Buenos Aires, por intermédio de quem enviou cartas de corso, 
para os Estados Unidos3 8 4 . Com efeito, estas patentes foram outorgadas 

3 7 9 GRIFFIN, Charles Carroll. —Privateering from Baltimore during the Spanish American Wars of 
Independence, p. 4; 14; BOURDON, Léon, ob. cit., p. 104; DAVIS, Richard Beale, ob. cit., p. 
105. 

3 8 0 GRIFFIN, Charles Carroll, ob. cit.. p. 7 

3 8 1 AGAN, Joseph — Corrêa da Serra, p. 31 e The Diplomatic relations of the United States and 
Brazil, vol. 1, The Portuguese Court at Rio de Janeiro, p. 108. 

3 8 2 BERAZA, Agustín,BERAZA, Agustín — Los corsários de Artigas. «Revista Histórica», Museo 
Histórico Nacional, Montevideo, 42, 2a. época, 16 (46/48) Dez. 1948, p. 156. 

3 8 3 BERAZA, Agustín — Los corsários de Artigas. «Revista Histórica», Museo Histórico Nacional, 
Montevideo, 38, 2». época, 15 (43/45) Dez. 1944, p. 22; 28. 

3 8 4 BERAZA, Agustín, ob. cit., p. 30-31. De facto na carta de corso (transcrita por Beraza, ob. cit., p . 
47) podia ler-se "Por cuanto a la cruel y obstinada conducta dei Rey de Espana y la ambición 
que ha desplegado el Rey de Portugal, imbadiendo cons sus Tropas nuestros territórios y 
promoviendo la guerra contra los más sagrados derechos, nos ponen en la urgente presición de 
usar de represália en una Guerra a que hemos sido provocados; Por tanto y usando dei poder y 
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entre 1817 e 1820, tendo Halsey dado um grande impulso ao movimento 
corsário e actuado, quer como armador, quer como intermediário. Quando 
os portos de Montevideu e da Colónia do Sacramento foram tomados pelas 
forças portuguesas, uma vez que não se podiam armar neles corsários, os 
revoltosos optaram por mandar para os Estados Unidos as patentes de corso 
em branco3 8 5 . Dado o governo das Províncias Unidas ser neutral neste 
conflito, os corsários passaram, a partir de 1817, a utilizar cartas de corso 
de Buenos Aires, contra os navios espanhóis e as de Artigas contra as 
embarcações lusi tanas3 8 6 . A marinha de guerra portuguesa via-se impotente 
para impedir estes ataques, sendo necessário comboiar os navios mercantes, 
o que, de qualquer modo, não evitou que as praças do Rio de Janeiro, Baía, 
Pernambuco. Lisboa e Porto sofreram perdas consideráveis387. 

No entanto, deram-se vários incidentes no mar com o apresamento 
de navios portugueses por corsários americanos, ao longo de 1816 e 1817. 
Correia da Serra, apesar de ter recebido todas as informações necessárias, 
demorou tempo a tomar uma atitude a este respeito, devido a uma depressão 
nervosa ocasionada por ataques que lhe fazia certa imprensa americana. 
Nesta altura, a resposta de John Quincy Adams ao pedido de indemnização 
português não foi muito bem recebida, tendo sido recordado o caso do 
General Armstrong. Acerca deste assunto existia uma pendência com o Rio de 
Janeiro, que, como mencionámos, se recusava a ser responsável pelos 
prejuízos causados ao corsário americano, pelo cruzador inglês3 8 8 . 

A partir de 1818, a navegação portuguesa também passou estar sob a 
mira dos corsários que actuavam sob pavilhão das Províncias Unidas. Assim, 

facultades que me estan concedidos por los Pueblos de la República Oriental para hacer 
respetar su pabellón Tricolor contra el poder de todos sus enemigos: Ordeno y mando se 
concedan patentes de Corso contra los buques de Espana y Portugal de modo que así los 
Bageles de Guerra dei Estado como cualesquiera otros que fuesen habilitados con la Patente de 
Corso y represália aprehenderan y podrán legalmente embargar los Buques, personas e efectos 
de ambas Magestades y considerando suficientemente calificada la persona del Capitán Dn. 
Juan Clark para este empeno." 

3 8 5 BERAZA, Agustín, ob. cit., tomo 15, p. 52. 

3 8 6 Id., ibid., tomo 15,p. 54-55. 

3 8 7 Id., ibid., tomo 16, p. 4, 

3 8 8 BOURDON, Léon, ob. cit., p. 98-101; AGAN, Joseph — The Diplomatic relations oj the United 
States and Brazil, vol. 1, The Portuguese Court at Rio de Janeiro, p. 59; MAGALHÃES, José 
Calvet de.ob. clt. p. 81 . 
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um grande número de embarcações, navegando sob bandeira desse país e 
armadas em Baltimore, t inham recebido cartas de corso de José Artigas. Os 
navios capturados, como não podiam ser levados para Buenos Aires, pois aí 
não podiam ser declarados de boa presa, seguiam para a ilha Margarita, ao 
largo da costa da Venezuela, para Galveston, no Texas ou para Jacmel, no 
Haiti. Nesses locais porém, eram tidos de boa presa e levados para portos 
norte-americanos, nomeadamente para Baltimore. Aí, os cônsules das 
nações prejudicadas podiam reclamar o sequest ro das mercadorias 
capturadas pelo que os corsários preferiam conduzi-las para a ilha sueca de 
S. Bartolomeu, onde o governador fazia vista grossa a toda esta actividade. 
Os produtos portugueses e brasileiros capturados eram aqui vendidos 
l ivremente e depois emba rcados em navios amer icanos , que os 
t ranspor tavam pa ra os Es tados Unidos. O minis t ro dos Negócios 
Estrangeiros, conde de Palmela, que então se encontrava em Aix-la-
Chapelle, a negociar com os países da Santa Aliança a questão da Banda 
Oriental, apresentou aos plenipotenciários das cinco potências, uma nota 
na qual contestava a legitimidade das car tas de corso concedidas por 
Artigas. Esta iniciativa teve algum êxito, pois os aliados deram ordem aos 
seus representantes, junto do executivo de Washington, para auxiliarem o 
ministro português a pôr cobro a este tráfico389. 

Entretanto, o conde de Palmela, que t inha tido conhecimento, 
através da imprensa do apresamento de dois navios portugueses, protestou 
junto do governo sueco, através do seu embaixador em Paris. Estocolmo 
respondeu afirmativamente às pretensões portuguesas, tendo, inclusive, 
ordenado a restituição aos proprietários de tudo o que pudera ser salvo da 
carga de um deles3 9 0 . 

3 8 9 BOURDON, Léon, ob. cit., p . 103-107; DAVIS, Richard Beale, ob. cit., p . 105; BERAZA, Agustin, 
ob. cit., tomo 15, p . 57; 68 -69 ; AGAN, J o s e p h — Corrêa da Serra, p . 30 -31 e The Diplomatie 
relations of the United States and Brazil, vol. 1, The Portuguese Court at Rio de Janeiro, p . 
105-107; MAGALHÃES, José Calvet de, ob. cit. p . 82 ; HILL, Lawrence F., ob. cit., p . 18; TJARKS, 
Alicia V. — As primeiras relações dos Estados Unidos com o Brasil. «Revista Brasi le i ra de 
Es tudos Políticos», Universidade Federal de Minas Gera i s , Belo Horizonte, 36 , J u l . 1973 , p . 
140; GRIFFIN, Charles Carroll — The United States and the disruption of the Spanish Empire 
1810-1822, p . 100. 

3 9 0 BOURDON, Léon, ob. cit., p . 107; BERAZA, Agustin, ob. cit., tomo, 15, p . 7 1 ; MAGALHÃES, José 
Calvet de, ob. cit., p . 82 . 
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O abade Correia da Serra tendo conhecimento de tudo, escreveu ao 
governador da ilha de S. Bartolomeu no intuito de fazer acreditar, jun to 
dele, na qualidade de agente do consulado geral de Portugal nos Estados 
Unidos, um americano de nome William Cock, com o encargo de pedir a 
devolução de todas as mercadorias portuguesas ilegalmente desembarcadas. 
Tomou idêntica atitude para com o governador da ilha dinamarquesa de S. 
Tomás, ponto de abastecimento dos corsários e entreposto das suas presas. 
Como forma de evitar mais apresamentos, o plenipotenciário aconselhava a 
marinha portuguesa a mostrar-se nas índias Ocidentais e na costa sul dos 
Estados Unidos3 9 1 . 

De qualquer modo, a partir de 1818, e seguindo ordens emanadas do 
Rio de Janeiro, a principal ocupação de Correia da Serra foi tentar conseguir 
o castigo dos corsários e a restituição dos navios e das cargas entradas 
ilegalmente em território americano. Como isto só se podia obter através de 
meios judiciais , o minis t ro por tuguês , que não queria, nem podia 
comparecer perante os tribunais, encarregou desta tarefa o cônsul-geral ou 
os vice-cônsules portugueses, até que os interessados enviassem de Portugal 
ou do Brasil procuradores3 9 2 . 

O porto de Baltimore era, segundo Léon Bourdon, o ponto quente da 
costa atlântica dos Estados Unidos. De facto, os corsários, que actuavam 
em nome de Artigas, gozavam de grande popularidade entre a população da 
cidade, a qual era ainda incitada pela imprensa jacobina, que considerava as 
suas pilhagens como acções meritórias393 . 

Os an teceden tes imediatos des ta actividade, em Balt imore, 
encontram-se, segundo um autor americano, Charles Griffin, na guerra de 
1812, quando construtores construtores navais da cidade desenvolveram um 
novo tipo de navio o Baltimore Clipper, cujas características eram ideais para 
o corso. Aliás, muitas destas embarcações haviam tido o seu baptismo de 
fogo no decurso da conflagração. Além disto, o rápido crescimento de 

3 9 1 BOURDON, Léon, ob. cit., p . 108 -109 . 

3 9 2 BOURDON, Léon, ob. cit., p . 109; AGAN, Joseph —Corrêa da Serra, p . 2 7 - 2 8 e The Diplomatie 
relations oj the United States and Brazil, vol. 1, The Portuguese Court at Rio de Janeiro, p . 
101-102; MAGALHÃES, José Calvet de, ob. cit., p . 8 3 . 

3 9 3 BOURDON, Léon, ob. cit., p . 112 -114 . 
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Baltimore e a melhoria das comunicações entre a cidade e o espaço dela 
dependente, ao que se vem somar a acumulação de capital no sector 
manufactureiro, bem como nas actividades ligadas ao mar, a falta de 
ligações com linhas marítimas tradicionais e uma atitude favorável à guerra 
de 1812 explicam o lugar proeminente deste porto, em tudo o que dizia 
respeito a tais operações de guerrilha394 . 

Por um lado, as autoridades alfandegárias pactuavam com estas 
actividades, aceitando presentes dos traficantes; por outro, algumas das 
personalidades mais influentes e importantes deste porto do Maryland 
estavam envolvidas neste tráfico. Daí que o ambiente não fosse muito 
favorável para o desenrolar dos processos intentados pelo vice-cônsul 
Joaquim José Vasques. Os culpados não foram condenados, apesar das 
diligências efectuadas junto do Secretário de Estado, John Quincy Adams, 
por José Correia da Ser ra 3 9 5 que, contudo, se manteve determinado em 
punir os responsáveis, e sobretudo, depois de ter sabido do apoio dado pelas 
potências da San ta Aliança, tentou pressionar o governo americano a 
declarar ilegal o pavilhão de Artigas. Um dos argumentos utilizados por 
Portugal era que os territórios dominados por José Artigas não t inham 
acesso ao mar 3 9 6 . Quincy Adams achava esta a rgumentação pouco 
consistente, pois, além de Artigas estar na posse de um porto tomado aos 
portugueses, o direito internacional não proibia um governo, que não 
estivesse na posse de portos de mar, de outorgar car tas de corso. O 
Secretário de Estado, no entanto, não reconhecia a Artigas a faculdade de 
conceder licenças a navios armados e abastecidos em portos americanos, 
além de que semelhantes documentos não podiam ser reconhecidos como 
válidos pelos Estados Unidos3 9 7 . E, se as diligências não surt iram grande 

3 9 4 GRIFFIN, Charles Carroll — Privateering from Baltimore during the Spanish American Wars of 
Independence, p. 1-3; BOURDON, Léon, oh. cit., p. 22. 

3 9 5 BOURDON, Léon, ob. cit., p . 109-118??;.AGAN, Joseph — Corrêa da Serra, p. 22 e The 
Diplomatic relations of the United States and Brazil, vol. 1, The Portuguese Court at Rio de 
Janeiro, p. 80-81; MAGALHÃES, José Calvet de, ob. cit., p. 83. 

3 9 6 BOURDON, Léon, ob. cit., p. 124-128; AGAN, Joseph — The Diplomatic relations of the United 
States and Brazil, vol. 1, The Portuguese Court at Rio de Janeiro, p. 110; MAGALHÃES. José 
Calvet de, ob. cit., p. 84. 

3 9 7 BERAZA, Agustin, ob. cit., tomo 16, p. 224-225. 
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efeito, a imprensa jacobina achava tudo isto normal e banal e os jornais 
moderados indignavam-se com os apresamentos 3 9 8 . Es t a s tomadas de 
posição, porém, e a decisão do Congresso de Aix-la-Chapelle acabaram por 
surtir efeito, sendo alguns dos corsários apreendidos e diversos navios 
capturados devolvidos aos seus proprietários. Os tribunais, por seu lado, 
começaram a mostrar mais boa vontade para com Portugal, emitindo 
sentenças favoráveis aos armadores portugueses. No entanto, o porto de 
Baltimore continuava a ser aquele onde a repressão da pirataria era menos 
eficaz, pois, os responsáveis eram apenas condenados a mul tas reduzidas. 
Os corsários, todavia, ganharam novo alento, após a morte do magistrado 
encarregado do caso, com a nomeação, pelo presidente, de um juiz envolvido 
nesta actividade e sogro de um dos inculpados3 9 9 . 

Tudo isto não deixou de causar embaraços a J a m e s Monroe e a 
Quincy Adams, pois estavam interessados em assinar acordos comerciais 
com Portugal, dadas as dificuldades de carácter económico porque passavam 
os Estados Unidos. De facto, vários funcionários da adminis t ração 
americana abordaram Correia da Serra para tratar do assunto. Este achou 
que devia explorar este ponto, dado o interesse comercial se sobrepor a todos 
os outros. Assim, era a oportunidade para se tentar conseguir que o pavilhão 
de Artigas fosse considerado ilegal e para se obter uma indemnização pelas 
perdas sofridas. O representante português aconselhava o governo do Rio de 
Janeiro a manifestar ressentimento, irritação e cólera. Tomás António de 
Vilanova Portugal seguiu estas recomendações e, quando o representante 
es tadunidense lhe falou na necessidade de intensificar as relações 
comerciais, o ministro português observou que não se devia t ratar deste 
assunto com os dois países quase à beira da guerra. Além do mais, não 
existia no Brasil confiança na bandeira americana. 

Nesta altura, os norte-americanos mostravam-se empenhados em 
obter o monopólio da navegação a vapor, nos rios brasileiros. De resto, 
Correia da Serra mostrava-se entusiasmado com esta invenção, cuja 

3 9 8 BOURDON, Léon, ob. cit., p . 128-130. 

3 9 9 Id., ibid., p . 130-137; CÂMARA, A., ob. cit., p . 30 . 
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introdução no Brasil seria vantajosa400 . Observava a proliferação dos barcos 
a vapor, no território estadunidense, os quais eram igualmente eficazes, 
tanto na subida como na descida dos rios401 .Não confiava, porém, nos 
empresários de trasnsportes a vapor, que pretendiam concessões exclusivas, 
pois muitos estavam envolvidos em actos de piratar ia e temia que 
utilizassem as suas visitas para fazer contrabando. Assim, aconselhava a 
concessão de licenças de duração limitada, para lugares onde pudessem ser 
vigiados, de molde a ensinarem a técnica a portugueses. No entanto, o 
melhor seria o envio de oficiais da marinha aos Estados Unidos, onde 
aprenderiam o funcionamento de tais engenhos4 0 2 . 

A fim de tentar melhorar a sua imagem, as autoridades americanas 
decidiram reprimir alguns dos corsários mais notórios. No entanto, Correia 
da Serra, que desconfiava das intenções de Washington, publicou 
anonimamente, em Nova Iorque, uma brochura de carácter jurídico 
intitulada An Appeal to the Government and Congress of the United States 
against the depredations committed by American privateers on the commerce of 
nations at peace with us, by an American Citizen. Neste livro, segundo Léon 
Bourdon, eram lembradas as máximas formuladas por diversos americanos 
proeminentes acerca das relações do seu país com as nações beligerantes, as 
interpretações do direito das gentes relativamente à neutralidade, as leis 
francesas e inglesas acerca da pirataria e do corso, bem como as omissões 
existentes na legislação estadunidense, respeitante aos armamentos ilegais e 
às depredações dos piratas. Além disto, possuía um apêndice, no qual 
apareciam transcritos extractos de jornais, onde eram relatados atentados 
perpetrados, contra propriedades pertencentes a potências neutras e amigas, 
bem como a cidadãos estadunidenses, por navios americanos, armados nos 
Estados Unidos, sob pavilhão dos rebeldes da América do Sul. Esta 

4 0 0 BOURDON, Léon, ob. cit., p . 1 3 8 - 1 4 1 . 

4 0 1 A.D.B. Arquivo do conde d a Barca, correspondência part icular, p a s t a 30 . Ca r t a de José Correia 
da Serra pa ra António se Araújo de Azevedo, da tada de Filadélfia, 14 de Maio de 1812. 

4 0 2 BOURDON, Léon, ob. cit., p . 141-142 . 
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publicação de cerca de 100 páginas foi largamente distribuída nos Estados 
Unidos e obteve bons resultados4 0 3 . 

Nos finais de Novembro de 1819, Correia da Serra enviava uma nota 
a John Quincy Adams na qual o informava da sua próxima partida para o 
Brasil e, mais uma vez, protestava contra as actividades dos corsários 
americanos e contra os prejuízos causados ao comércio português. Isto, 
porém, fazia parte de um plano engendrado pelo abade, que considerava a 
cidade de Washington como "prodigiozamente fértil" em "fallatorias e 
enredos"404. Em 1819, a situação t inha chegado a tal ponto, que a única 
comunicação possível entre o Brasil e a Europa era através do navio da 
carreira de Londres405 . 

No entanto, ao mesmo tempo que o Presidente recomendava ao 
Congresso um reforço das leis contra os corsários, no porto de Baltimore 
várias destas embarcações estavam prontas a fazer-se ao mar. Deste modo, 
Correia da Serra mostrava-se pouco confiante que as palavras de James 
Monroe viessem a ter qualquer efeito prático. Todavia, a administração 
americana preocupava-se com este assunto, tendo sido aprovadas duas leis 
que tentavam regulamentar esta actividade. Uma, designava os portos 
americanos nos quais os barcos armados estrangeiros podiam entrar e, a 
outra, reforçava punições para crimes de pirataria, que podiam ir até à pena 
de morte. Correia da Serra agradeceu ao executivo americano, mas em carta 
ao ministro Tomás de Vilanova Portugal manifestava-se pouco confiante na 
eficácia destas medidas. Três meses depois, porém, a opinião do diplomata 
era diferente. Estas leis t inham produzido um efeito superior ao que previra 
e, ao mesmo tempo, a repressão da pirataria tornara-se mais rigorosa. Os 
jornais jacobinos não deixaram de criticar o abade Correia da Serra por 
todas as condenações à morte pronunciadas, pois acusavam-o de estar na 
origem destes veredictos406. 

4 0 3 Id., ibid., p . 145-148; MAGALHÃES, José Calvet de, ob. cit., p . 85 -86 . 

4 0 4 BOURDON, Léon, ob. cit., p . 149-152; 522 

4 0 5 BERAZA, Agustin, ob. cit., tomo 16, p . 9 

4 0 6 BOURDON, Léon, ob. cit., p . 153-159 . 
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A mesma Imprensa ainda publicava que o ministro português partia 
para o Brasil, porque assim lhe fora determinado pelo governo do Rio de 
Janeiro. Isto, contudo, não correspondia à verdade, Correia da Serra deixava 
os Estados Unidos de s u a livre vontade. Antes, porém, tentou obter 
indemnizações pelas perdas sofridas pelos portugueses e a criação de uma 
comissão mista luso-americana para tratar do assunto. Numa nota enviada, 
a 16 de Ju lho de 1820, a John Quincy Adams computava os prejuízos 
sofridos, por 19 navios portugueses, em 492.980$000 ou seja 616.158 dólares 
e recomendava a criação da referida comissão para estudar esta matéria. 
Embora estas pretensões tenham sido alvo de atenção minuciosa, não se 
logrou obter acordo da parte americana. James Monroe mostrou-se contrário 
às exigências portuguesas e recusou a proposta de Correia da Serra4 0 7 . 

Numa entrevista que teve, em Agosto de 1820, com o Secretário de 
Estado, Correia da Serra queixou-se de alguns juízes de Baltimore e de 
Charleston, tendo denunciado também a participação de alguns oficiais da 
marinha de guerra dos Estados Unidos em actos de pirataria, contra os 
navios portugueses. Ora, se oficiais americanos fossem cúmplices nestas 
acções, o governo de Washington ficava directamente comprometido, o 
mesmo acontecendo com as ilegalidades cometidas pelos juízes, que em vez 
de terem sido demitidos continuavam no activo. Estes eram, aliás, os 
argumentos com os quais o diplomata português esperava convencer o 
executivo estadunidense a criar a comissão mista que solicitava. John 
Quincy Adams, porém, estribando-se na Constituição e nas leis dos Estados 
Unidos, argumentou que tal não era possível408. Apesar de irritado com as 
acusações contidas na nota de 16 de Julho, James Monroe considerou que, 
a ser verdade, a conduta dos oficiais da marinha e dos juízes americanos era 

4 0 7 Id., ibid., p . 159-163; 168; AGAN, J o s e p h — Corrêa da Serra, p . 32 e The Diplomatic relations 
ojthe United States and Brazil, vol. 1, The Portuguese Court at Rio de Janeiro, p . 109; 
MAGALHÃES, José Calvet de, ob. cit.. p . 86-87; HILL, Lawrence F., ob. cit., p . 17; 194; TJARKS, 
Alicia V., ob. cit.. p . 141. ; CÂMARA, A., ob. cit., p . 31 -32 . 

4 0 8 BOURDON, Léon, ob. cit., p . 169 -170 ; AGAN, J o s e p h — Corrêa da Serra, p . 32 e The 
Diplomatic relations oj the United States and Brazil, vol. 1, The Portuguese Court at Rio de 
Janeiro, p . 109. 
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merecedora de sanções4 0 9 . O abade, todavia, julgou estar prestes a conseguir 
o pretendido, mas, temendo que, após a sua partida, os americanos não 
fizessem caso desta proposta, deixou agentes para continuarem a sua acção. 
E, surpreendentemente, um deles era o representante da Espanha, general 
Francisco Vives. De resto, este assunto, segundo Correia da Serra, revestia-
se de igual importância para os dois países ibéricos4 1 0 . Aliás, segundo 
Charles Griffin o comércio espanhol foi varrido dos mares durante os anos 
em que durou a actividade dos corsários de Baltimore411 . De qualquer modo, 
Correia da Serra deixou também instruções ao encarregado de negócios José 
Amado Grehon, contudo, apesar de todas estas diligências o projecto da 
comissão mista acabou por ser recusado e o próprio Presidente James 
Monroe aconselhou John Quincy Adams a rejeitar esta proposta4 1 2 . 

Na véspera de deixar o território americano, j á em Nova Iorque, 
Correia da Serra, em resposta à nota na qual lhe era comunicada a não 
aceitação do projecto de criação de uma comissão mista, afirmava que iria 
submeter o conteúdo desta comunicação aos ministros do seu governo, os 
quais dariam a resposta apropriada. Ao mesmo tempo, ordenava a José 
Amado Grehon para não se envolver em n e n h u m a negociação com o 
Secretário de Estado, expedindo para o Brasil todos os documentos que lhe 
chegassem às mãos, acerca das reclamações portuguesas4 1 3 . 

A actividade corsária do porto de Baltimore, segundo Charles Griffin, 
terminou por volta de 1821, tendo contribuído para isso a paralisia do 
comércio espanhol, o virtual fim da luta das colónias contra a Espanha e a 
certeza da vitória dos rebeldes sul-americanos. Além disto, as leis de 
neutral idade e ant i -pi ra tar ia dos Estados Unidos, to rnando-se mais 

4 0 9 BOURDON, Léon, ob. cit., p . 178; AGAN, Joseph — Corrêa da Serra, p . 32 e The Diplomatic 
relations of the United States and Brazil, vol. 1, The Portuguese Court at Rio de Janeiro, p . 
109 . 

4 1 0 BOURDON, Léon, ob. cit., p . 173-174. 

4 1 1 GGRIFFIN, Charles Carroll, ob.clt., p . 9. 

4 1 2 BOURDON, Léon, ob. cit., p . 174-176, 181; HILL. Lawrence F. , ob. cit., p . 19; MAGALHÃES, Jo sé 
Calvet de, ob. cit., p . 90. ; AGAN, J o s e p h Eugene — Corrêa da Serra, p . 3 3 . 

4 1 3 BOURDON, Léon, ob. cit., p . 185; AGAN, Joseph — Corrêa da Serra, p . 33 -34 e The Diplomatic 
relations of the United States and Brazil, vol. 1, The Portuguese Court at Rio de Janeiro, p . 
112-113; TJARKS, Alicia V., ob . cit., p . 141; MAGALHÃES, José Calvet de, ob. cit., p . 9 1 . 
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rigorosas, desencorajaram estas acções. Por outro lado, o governo de Buenos 
Aires, sob pressão de Washington, deixou de passa r l icenças e os 
portugueses conquistaram o Uruguai, pondo fim ao regime de Artigas. A 
guerra de corso apenas continuou no Pacífico conduzida por alguns barcos 
colombianos e chilenos414 . 

As notícias da revolução de Pernambuco chegaram à América do 
Norte levadas por um comerciante inglês, estabelecido no Recife, Charles 
Bowden que declarava dispor de dinheiro e de crédito para comprar armas e 
munições, destinadas aos rebeldes, e afirmava também estar encarregado de 
preparar a chegada de um emissário. Tudo isto vai aparecer publicado em 
jornais americanos e Bowden foi mesmo recebido pelo Secretário de Estado 
interino, Richard Rush, que simpatizava com esta causa e assegurou a 
Correia da Serra que não se t inha passado nada susceptível de criar 
desconfianças ao governo do Rio de Janeiro. O ministro português vigiou de 
perto as actividades deste comerciante, que acabou por conseguir munições 
em duas casas de Baltimore. A fim de acalmar o entusiasmo de certos 
armadores navais amer icanos , que es tavam prontos a auxiliar os 
insurrectos, o diplomata publicou em jornais americanos um ponto da 
situação sobre os acontecimentos ocorridos no Brasil. Ao mesmo tempo, 
porém, a imprensa veiculava notícias contrárias às de Correia da Serra, 
cujas queixas apresentadas ao Secretário de Estado não foram muito bem 

recebidas por este4 1 5 . 
A 14 de Maio de 1817, chegou aos Estados Unidos um certo António 

Gonçalves da Cruz, de a lcunha Cabugá, representante dos insurrectos de 
Pernambuco, o que levou Correia da Serra a enviar u m a nota ao 
Departamento de Estado, no qual considerava a rebelião do Recife como 
criminosa e a procurar apoio junto dos representantes da Grã-Bretanha, 
França e Espanha. Apenas estes dois últimos se manifestaram solidários, 

4 1 4 GRIFFIN, Charles, ob. cit., p. 24-25. 

415 BOURDON, Léon, ob. cit., p. 31-38; AGAN, Joseph — Corrêa da Serra, p. 24 e The Diplomatie 
relations oj the United States and Brazil, vol. 1, The Portuguese Court at Rio de Janeiro, p. 84-
88; HILL, Lawrence F., ofa. cit., p. 21 ; MAGALHÃES, José Calvet de, ob. cit., p. 76-77; HILTON, 
Stanley È. —The United States and Brazilian Independence, in RUSSELL-WOOD, A. J. R. (ed.) 

«From Colony to the Nation. Essays on the independence of Brazil», Baltimore, The Johns 
University Press, 1975, p. 116. 
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tendo o ministro português suspeitado que os ingleses financiavam os 
revoltosos416. O minis t ro de França , Hyde de Neuville, ao tomar 
conhecimento da insurreição pediu confirmação desta notícia ao Secretário 
de Estado interino e, ao mesmo tempo, manifestava desejo que este 
movimento fosse condenado por Washington tal como o seria em França. 
Segundo Neuville os habitantes de Pernambuco não t inham razão em lutar 
por instituições próprias, pois o seu soberano encontrava-se no meio 
deles417. Na realidade, o diplomata francês considerava o movimento 
ameaçador para a estabilidade monárquica no Brasil418 . 

Ent re tan to , os r ep resen tan te s dos revoltosos de Pernambuco 
tentavam influenciar a élite intelectual nor te-americana através da 
imprensa419 . Por seu lado, a fim de tentar desencorajar os armadores 
americanos a enviarem abastecimentos para os insurrectos brasileiros, 
Correia da Serra fez publicar a notícia do bloqueio de Pernambuco, apesar de 
saber que estava a infringir os procedimentos diplomáticos. Esta atitude não 

4 1 6 BOURDON, Léon, ob. cit., p. 39; AGAN, Joseph Eugene — Corrêa da Serra, p . 23 e The 
Diplomatic relations of the United States and Brazil, vol. 1, The Portuguese Court at Rto de 
Janeiro, p. 88; HILL, Lawrence F., ob. cit., p . 20 -21 ; ACCIOLY, Hildebrando — O 
reconhecimento do Brasil pelos Estados Unidos da América, 2 a . ed., S. Paulo, Companhia 
Editora Nacional, 1945, p. 80-82; HILTON, Stanley E., ob. cit., p. 115. 

4 1 7 "Une lettre de Norfolk m'annonce qu'une insurrection vient d'éclater dans une des provinces du 
Brésil (celle de Pernambuco) et qu'un envoyé d'un prétendu gouvernement établi à la suite de 
la révolte arrivé aux Etats-Unis. 

Férant partir une dépêche pour France et désirant transmettre sans le moindre retard à 
ma cour tous les details qui pourraient être parvenus à ce sujet. Je viens vous prier Monsieur, 
de vouloir bien me faire savoir si par votre ministre au Brésil, où pour toute autre voie, vous 
auriez reçu la confirmation de cet événement. 

Une semblable nouvelle ne pourra que faire éprouver un sentiment très pénible à Sa 
Majesté le Roi mon maître d'après les principes de paix et de toute sagesse qui l'animent, et les 
liens de profonde estime et d'amitié qui l'unissent à Sa Majesté très Fidèle. Je ne doute pas que 
cette insurrection, si elle a eu heu, ne soit considérée à Washington sous le même point de vue 
qu'en France. Les habitants de la province de Pernambuco n'auraient pas même le prétexte de 
combattre pour des institutions locales, puisque leur souverain est au milieu d'eux. 

Tous les gouvernements ne peuvent qu'être effrayés de cet esprit de révolte qui semble en 
ce moment agiter tous les peuples." A.N.T.T., Ministério dos Negócios Estrangeiros, Arquivo 
Central, correspondência recebida, correspondência das Legações Portuguesas. Washington, 
caixa 552 (1813-1823). Cópia da nota do ministro francês nos Estados Unidos. J . G. Hyde de 
Neuville, para o Secretário de Estado interino Richard Rush, datada de Washington, DC, 28 de 
Abril de 1817, anexa ao ofício de ministro plenipotenciário José Correia da Serra para o 
Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, conde da Barca, António de Araújo de Azevedo, 
datado de Washington, D C , 31 de de Maio de 1817. Parte desta nota encontra-se transcrita 
por BOURDON, Léon, ob. cit., p. 295. 

4 1 8 HILTON, Stanley E., ob. cit., p. 116. 

4 1 9 BOURDON, Léon, ob. cit., p. 42. 
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foi, obviamente, muito bem aceite por Rush, tendo a imprensa jacobina 
americana atacado o ministro português4 2 0 . 

António Gonçalves da Cruz não foi recebido pelo Presidente James 
Monroe, mas sim pelo conselheiro para os negócios sul-americanos, com 
quem teve uma entrevista em Filadélfia, tendo informado o representante 
dos revoltosos que, dadas as circunstâncias, o melhor auxílio que os 
Estados Unidos podiam dar à sua causa era manterem-se neutrais. Deste 
modo, poderiam abastecer as províncias brasileiras sublevadas, sem que a 
Inglaterra o impedisse, passando os navios que navegassem sob pavilhão dos 
rebeldes a ser admitidos nos portos americanos e autorizados a comprar 
qualquer mercadoria, excepto a rmas . Ao mesmo tempo, o conselheiro 
presidencial prometia-lhe uma entrevista com o Presidente, após o exame 
das suas credenciais. António Gonçalves da Cruz declarou que estava 
revestido de plenos poderes para concluir um tra tado com os Estados 
Unidos. Além disto, era portador de uma carta do governo de Pernambuco 
para Monroe acerca dos desentendimentos entre as cortes do Rio de Janeiro 
e de Londres, bem como sobre a situação financeira de Portugal4 2 1 . O 
patriota brasileiro acabou por ser recebido oficiosamente pelo Secretário de 
Estado, a quem entregou os documentos que lhe t inham sido confiados422. 
Os acontecimentos do Brasil foram alvo de diversas notícias em jornais 
americanos e inspiraram a imprensa jacobina. Correia da Serra, contudo, 

absteve-se de responder423 . 
O rebelde brasileiro continuou nos Estados Unidos e tentou armar 

um navio dinamarquês, o que o ministro português tudo fez para impedir, 

4 2 0 Id., ibid., p . 47-49. AGAN, Joseph Eugene — Corrêa da Serra, p . 2 5 e The Diplomatic relations 
of the United States and Brazil, vol. 1, The Portuguese Court at Rio de Janeiro, p . 90-92; HILL, 
Lawrence F. , ob. cit., p . 22 ; MAGALHÃES, José Calvet de, ob. cit., p . 78 ; Tjarks, Alicia V., ob. 
cit., p . 141 . 

4 2 1 BOURDON, Léon, ob. cit., p . 5 4 - 5 5 ; AGAN, J o s e p h Eugene — Corrêa da Serra, p . 2 3 . e77ie 
Diplomatic relations of the United States and Brazil, vol. 1, The Portuguese Court at Rio de 
Janeiro, p . 94 -97 ; HILL, Lawrence F. , ob. cit., p . 2 3 ; TJARKS, Alicia V., ob. cit., p . 142; 
ACCIOLY, Hildebrando, ob. cit., p . 82; HILTON, Stanley E., ob. cit., p . 117 -118 . 

4 2 2 BOURDON, Léon, ob. cit., p . 57 ; AGAN, Joseph Eugene — The Diplomatic relations of the United 
States and Brazil, vol. 1, The Portuguese Court at Rio de Janeiro, p . 97 ; HILL, Lawrence F. , ob. 
cit., p . 24 ; HILTON, Stanley E., ob. cit., p . 118. 

4 2 3 BOURDON, Léon, ob. cit., p . 5 8 - 5 9 . AGAN, J o s e p h Eugene —The Diplomatic relations of the 
United States and Brazil, vol. 1, The Portuguese Court at Rio de Janeiro, p . 9 8 . 
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acabando os seus esforços por resultar, pois tendo sido interceptado, ao 
largo da ilha Amélia, possessão espanhola da costa oriental da Florida, por 
um vaso de guerra americano e levado para a Georgia foi julgado, condenado 
e vendido424 . Por outro lado, temendo que o representante dos revoltosos 
contratasse oficiais bonapartistas, proibiu os vice-cônsules de concederem 
passaportes a franceses que quisessem entrar em território português ou 
embarcar a bordo de navios portugueses, excepto se os pedidos fossem feitos 
através da embaixada de França 4 2 5 . Correia da Serra manteve-se atento às 
actividades de António Gonçalves da Cruz e de tudo o que se relacionasse 
com um auxílio aos revoltosos de Pernambuco4 2 6 . O ministro português, 
apesar da falta de meios, conseguiu alguns êxitos, embora a sua actuação 
lhe valesse críticas acerbas por parte da imprensa jacobina4 2 7 . Desgostoso 
com estes ataques e com problemas de saúde graves, que o levaram a partir 
para Norfolk, cidade de clima mais ameno, e onde poderia ser tratado pelo 
seu médico João Francisco de Oliveira, Correia da Serra chegou a pedir, em 
Abril de 1818, a exoneração do posto que ocupava, a fim de poder ir viver 
para o sul de França ou para Itália. No entanto, graças aos cuidados do 
clínico, melhorou e regressou a Washington4 2 8 , onde acolheu com alívio a 
chegada de John Quincy Adams à chefia da Secretaria de Estado, não tão 
propenso a comprometer os Estados Unidos nos negócios da América do Sul, 
tendo-se acabado mesmo por estabelecer uma amizade íntima entre os dois 
homens4 2 9 . 

Segundo Léon Bourdon, Correia da Serra viu-se, ainda, confrontado 
com um incidente, ocorrido em Janeiro de 1818, na capital do Brasil, 
quando um marinheiro por tuguês membro da t r ipulação da fragata 
americana Congress, que aportara ao Rio de Janeiro para levar despachos ao 

4 2 4 Bourdon. Léon. ob. cit., p . 6 2 - 6 3 . 

4 2 5 Id., ibid., p . 64 

4 2 6 Id., ibid., p . 65 -68 

4 2 7 Id., ibid., p . 6 8 - 7 6 . 

4 2 8 Id., ibid., p . 77-84 . 

4 2 9 Id., ibid., p . 84 ; 86 . 
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ministro americano, quis deser ta r e en t ra r ao serviço da Mar inha 
portuguesa, tendo ocorrido um conflito entre os oficiais do navio e a polícia 
do porto. Todavia, nem as autoridades portuguesas nem as dos Estados 
Unidos deram grande importância a este episódio4 3 0 Os historiadores 
Lawrence Hill e Joseph Agan apresentam uma versão diferente para este 
incidente. O marinheiro português ter-se-ia embriagado e resistido a dois 
oficiais que o tentaram levar à força para bordo. A população tê-lo-ia 
ajudado e colocado sob protecção de um funcionário do porto. Os 
americanos teriam, então, invadido a casa do funcionário e levado o homem 
para bordo. Na sequência deste incidente, o ministro dos Negócios 
Estrangeiros protestou junto do representante estadunidense, no Rio de 
Janeiro, alegando violação de soberania e pedindo a libertação de todos os 
súbditos portugueses a bordo, bem como desculpas pela ofensa feita pelos 
oficiais do navio. O ministro dos Estados Unidos terá aconselhado o 
comandante do Congress a contemporizar. Mas, como este se recusasse a 
libertar o marinheiro português, o ministro de D. João VI deu ordem às 
fortalezas do porto para impedirem a saída da fragata. O seu capitão, no 
entanto, não fez caso desta ordem e saiu a barra, com os seus homens em 
posição de combate, sem que nada tivesse acontecido431. 

A bordo do Congress seguia u m a delegação consti tuída por três 
comissários que iam incumbidos da missão de obervar a si tuação na 
América do Sul 4 3 2 . Os motivos que levaram ao envio desta comissão foram 
vários. Por um lado, o executivo de Washington queria acompanhar o rápido 
desenvolvimento do interesse público pelo desenrolar do movimento 
revolucionário no sul do continente, por outro precisava obter informações 
precisas acerca do quadro em que tudo se processava, além de necessitar de 
um pretexto para adiar a adopção de uma nova política, em relação à luta 
das colónias espanholas. A passagem do Congress pelo Brasil causou 
alarme, pois circularam rumores de que a comissão t inha poderes para 

4 3 0 Id., Ibid., p. 89-91. 

4 3 1 AGAN, Joseph Eugene —The Diplomatic relations oj the United States and Brazil, vol. 1, The 
Portuguese Court at Rio de Janeiro, p. 34-36; HILL, Lawrence F., ob. cit., p. 10-11. 

4 3 2 BOURDON, Léon, ob. cit., p. 84-85; HILTON, Stanley E., ob. cit., p. 119. 
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anunciar o reconhecimento do governo das Províncias Unidas pelos Estados 
Unidos433. Ante esta possibilidade, o representante da Espanha, no Rio de 
Janeiro, ficou sobremaneira preocupado pelo que endereçou uma nota de 
protesto ao representante americano, junto da corte de D. João VI4 3 4 . 

Ao longo de 1818, Correia da Serra manteve-se atento ao que passava 
em Filadélfia, centro dos conciliábulos dos emissários das revoltosos dos 
sul-americanos, no dizer de Léon Bourdon. Nesta cidade continuava a residir 
António Gonçalves da Cruz e por ela pas savam revolucionários 
brasileiros435. Por outro lado, o plenipotenciário português t inha a certeza 
de que os rebeldes, residentes nos Estados Unidos, comunicavam com os que 
t inham ficado no Brasil, por intermédio do cônsul americano no Recife, 
Joseph Ray4 3 6 . Segundo a lguns autores , Joseph Ray, par t idár io da 
insurreição pernambucana, teria sido nomeado a instâncias de António 
Gonçalves da Cruz4 3 7 . Ante os protestos do abade, o presidente Monroe deu 
ordem ao Secretário de Estado para proceder à substituição de Ray. Este, 
porém, ainda permaneceu mais de dois anos, em funções, apesar das queixas 
das autoridades portuguesas, e do próprio J o h n Quincy Adams estar 
convencido que a conduta do cônsul não era das mais correctas4 3 8 . Refira-se 
também que, apesar de James Monroe não disfarçar a s u a simpatia pela 
causa dos rebeldes pernambucanos, evitou qualquer acção que, de algum 

4 3 3 STEWART, Wat t — The South American Commission, 1817-1818. «The H i span i c Amer ican 
Historical Review», D u r h a m , North Carolina, 9 (1) Fev. 1929, p . 37; 4 4 . 

4 3 4 AGAN, Joseph Eugene —The Diplomatic relations of the United States and Brazil, vol. 1, The 
Portuguese Court at Rio de Janeiro, p . 36 . 

4 3 5 Antonio Gonçalves d a Cruz não voltou ao Brasil , con t inuando a viver nos E s t a d o s Unidos, a té 
que , em 15 de J ane i ro de 1 8 2 3 , foi nomeado c ô n s u l geral do Impér io do Bras i l j u n t o do 
governo amer icano. ACCIOLY, Hildebrando, ob. cit., p . 79; 84; BOURDON, Léon, ob. cit., p . 9 1 -
9 3 . 

4 3 6 BOURDON, Léon, ob. cit., p . 93 -94 . 

4 3 7 ACCIOLY, Hi ldebrando, ob. cit., p . 82 ; AGAN, J o s e p h Eugene — Corrêa da Serra, p . 2 3 - 2 4 . 
eThe Diplomatie relations oj the United States and Brazil, vol. 1, The Portuguese Court at Rio de 
Janeiro, p . 97 ; HILL, Lawrence F., ob. cit., p . 24 ; TJARKS, Alicia, ob. cit., p . 1 4 2 - 1 4 3 . 

4 3 8 BOURDON, Léon, ob. cit., p . 95 -96 . 
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modo, envolvesse os Estados Unidos e recusou-se a interferir nas execuções 
dos insurgentes, considerando isso um assunto interno do Brasil439 . 

Um dos grandes amigos de Correia da Serra foi, como referimos, 
Thomas Jefferson, no pensamento do qual exerceu alguma influência. De 
facto, o ideário do antigo Presidente dos Estados Unidos t inha evoluido no 
sentido de preconizar a organização no hemisfério ocidental de um sistema 
totalmente independente do europeu. Desta maneira, conforme dissera 
Thomas Paine, a América ficaria longe das questões europeias. Segundo Léon 
Bourdon as conversas mantidas entre Correia da Serra e Jefferson fizeram 
com que este aceitasse o Brasil como parceiro, com uma responsabilidade 
igual à dos Estados Unidos, no chamado "sistema americano" que, deste 
modo, não ficava apenas sob influência da união norte-americana. Este 
ponto de vista era também perfilhado pelo ministro português, apesar de 
temer que os interesses dos dois países fossem diversos e opostos, pois 
receava que os Estados Unidos tentassem, à socapa, prejudicar os interesses 
luso- brasileiros4 4 °. 

J ames Monroe não aceitou esta teoria, pois achava que, desta 
maneira, os norte-americanos ficariam ligados a Portugal contra as colónias 
espanholas , o que era contrário a u m a j u s t a concepção da política 
estadunidense. Por outro lado, esta união, de momento apenas contra os 
piratas, poderia ser considerada, por alguns, como uma aliança contra as 
colónias espanholas que a corte portuguesa não deixaria de utilizar como 
uma arma, mal o país fosse submerso por uma vaga revolucionária441. No 
entanto, foi John Quincy Adams quem recusou, com veemência, este 
projecto ao dizer que o Brasil não seria nem independente, nem americano, 
enquanto reconhecesse a soberania da casa de Bragança que era europeia e 
não americana. Além do mais, para Quincy Adams não existia nenhuma 
comunidade de interesses entre a América do Norte e do Sul. E o Secretário 

4 3 9 HILL, Lawrence F., ob. cit., p. 24;.AGAN, Joseph Eugene —The Diplomatic relations of the United 
States and Brazil, vol. 1. The Portuguese Court at Rio de Janeiro, p. 98. 

4 4 0 BOURDON, Léon, ob. cit., p. 164-166; HILTON, Stanley E., ob. cit., p. 122. 

4 4 1 BOURDON, Léon, ob. cit., p. 167-168; MAGALHÃES, José Calvet de, ob. cit., p. 87-90; HILTON, 
Stanley E., ob. cit., p. 122. 
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de Estado concluia que o sistema americano já existia, mas era unicamente 
constituído pelos Estados Unidos4 4 2 . 

O historiador Joseph Agan diz que esta tentativa de aliança com a 
união nor te-americana foi rejeitada, porque era u m a tenta t iva mal 
disfarçada para a assegurar a repressão das violações da neutralidade 
americana na guerra entre Artigas e Portugal443. 

Ao longo dos vários ofícios enviados para Lisboa, José Correia da 
Serra foi veiculando para o Rio de Janeiro notícias acerca dos problemas 
entre a Espanha e os Estados Unidos e das sequelas da guerra de 1812. As 
intrigas dos bonapartistas imigrados, a chegada de emigrantes europeus a 
terras americanas, invenções técnicas, problemas ligados à ocupação de 
terras no oeste e os esforços para enviar de regresso à África os escravos 
negros libertados foram outros dos assuntos com os quais o plenipotenciário 
se preocupou. Infelizmente, Correia da Serra não encontrou um interlocutor 
válido no governo de D. João VI, devido à morte sucessiva dos vários 
estadistas que ocuparam o lugar de secretário de Estado dos Negócios 
Estrangeiros e da Guerra até 1818. Tomás António de Vilanova Portugal, seu 
amigo íntimo, secretário de estado reino e, nos dois últimos anos da sua 
missão nos Estados, Unidos, t i tular interino da pas ta dos negócios 
estrangeiros, encont rava-se assoberbado com a gerência de vários 
ministérios, pelo que não lhe pode dar muita atenção4 4 4 . 

É interessante ainda referir que, ao ter conhecimento da eclosão da 
Revolução de 24 de Agosto de 1820, Correia da Serra proibiu o encarregado 
de negócios de obedecer às ordens da Jun ta Provisional do Supremo Governo 
do Porto e ao cônsul geral, em exercício, Joaquim Barroso Pereira, de dar 
passaportes para as províncias revoltadas445. 

BOURDON, Léon. ob. cit., p. 178. 

AGAN, Joseph Eugene —The Diplomatic relations oj the United States and Brazil, vol. 1, The 
Portuguese Court at Rio de Janeiro, p. 33. 

BOURDON, Léon, ob. cit., p. 20-22. 

Id., Ibid., p. 187; MAGALHÃES, José Calvet de, ob. cit., p. 95; Maria Leonor Machado de, ob. cit., 
p. 45. 
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José Calvet de Magalhães aponta alguns erros diplomáticos 
cometidos pelo abade e acha que uma personalidade, tão eminente e ligada 
por laços de amizade aos mais importantes políticos americanos, não 
poderia exercer as suas funções sem sofrer decepções e frustrações, quando 
os interesses de Portugal e dos Estados Unidos colidissem446. Por outro 
lado, para o mesmo autor, o plenipotenciário irritava os norte-americanos 
ao utilizar o argumento de que "falava em nome pessoal e que era inspirado 
pela «forte afeição que sentia e sempre sentiria pelos Estados Unidos»"447. 
De facto, segundo Calvet de Magalhães, Correia da Serra terá pensado que, 
dadas as suas relações de amizade com alguns dos americanos mais 
proeminentes, a sua conhecida simpatia pelos Estados Unidos e a sua fama 
de sábio, as suas opiniões e diligências seriam sempre bem acolhidas pelas 
autoridades governamentais. Esquecia-se, no entanto, que eram diferentes 
as relações entre os políticos de um país e um sábio estrangeiro, quando este 
era representante diplomático de um outro estado. Além disto, Correia da 
Serra sempre se terá ressentido do facto de não ser tratado como família e 
nunca se convenceu que a maioria dos americanos simpatizava com os 
revoltosos da América do Sul, pois comparava os rebeldes a traidores, o que 
não deixava de desgostar os membros do governo americano, muitos dos 
quais t inham lutado pela independência do seu país, ou eram parentes 
próximos dos que o t inham feito448. 

Será preciso notar que o abade Correia da Serra exerceu as funções 
num momento difícil para o continente americano. Nesta altura, as colónias 
espanholas procuram libertar-se do domínio da metrópole, através de um 
processo violento e por vezes sangrento. O Brasil, apesar de sede da 
monarquia portuguesa, desde 1808, e de ter sido elevado à categoria de 
Reino em 1815, dava também sinais de querer seguir as pisadas dos outros 
territórios americanos, e de pretender a independência. Ao mesmo tempo, as 
forças luso-brasileiras t inham ocupado o território do actual Uruguai, 
vendo-se a braços com uma guerra que lhes era movida em parte por José 

4 4 6 MAGALHÃES, José Calvet de, ob. cit., p . 70; 75 . 

4 4 7 Id., ibid., p . 77 . 

4 4 8 Id., ibid., p . 91-92 . 
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Artigas. Os Estados Unidos, embora oficialmente se mantivessem neutrais 
em todo este processo por ideologia e tradição, não deixavam de apoiar e 
simpatizar com estes movimentos independentistas. Daí, podermos afirmar 
que uma certa solidariedade atlântica existente entre os dois países se viu 
afectada por esta divergência de interesses, o que dificultou sobremaneira a 
missão do ministro português. Por outro lado, apesar de todo o seu saber, 
prestígio e de gozar da amizade dos políticos americanos mais importantes, 
Correia da Serra não era u m diplomata de carreira. Isto, aliado ao seu 
temperamente irascível, terá feito com que a sua es tada n a América do 
Norte, como representante de Portugal, se tivesse saldado por um certo 
fracasso, dado não ter tomado as atitudes mais apropriadas. Porém, ante as 
circunstâncias conhecidas, talvez outras tácticas diplomáticas, porventura 
mais correctas, também não tivessem conseguido melhores resultados. 

5.5. José Amado Grehon 

José Amado Grehon foi nomeado secretário da Legação portuguesa, 
em 14 de Ju lho de 1818, e chegou a território americano, em meados de 
Outubro, desse mesmo ano. Esta designação teve lugar, porque, desde 1816, 
o abade Correia da Serra insistia que lhe fosse enviado u m secretário, a 
quem pudesse ditar os despachos4 4 9 . O novo diplomata deu a entender ao 
eclesiástico português que havia caído em desgraça no Rio Janeiro, e 
espalhou o boato de que fora mandado para o subst i tuir , o que não 
correspondia à verdade. Apesar disto, Correia da Serra apresentou Grehon ao 
Presidente, ao Secretário de Estado, ao corpo diplomático e a todos aqueles 
que lhe pudessem ser úteis no desempenho da sua missão. Segundo Léon 
Bourdon, a convivência de José Amado Grehon com Correia da Serra 
melhorou os seus sentimentos para com o experiente diplomata, ao mesmo 
tempo que tomava consciência do seu enorme prestígio pessoal4 5 0 . 

Grehon ficou como encarregado de negócios interino, depois da 
part ida de Correia da Serra , que lhe deixou, conforme vimos a t rás , 
instruções sobre o modo de conduzir os assuntos relativos aos apresamentos 

4 4 9 BOURDON, Léon, ob. cit., p. 15; 120; MAGALHÃES, José Calvet de, ob. cit., p. 95. 

4 5 0 BOURDON, Léon, ob. cit., p. 120-122. 
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de navios portugueses, pelos corsários de Artigas, proiblndo-lhe de obedecer 
às ordens da Jun ta do Porto4 5 1 . O marquês de Marialva, figura central da 
diplomacia portuguesa, que já encarregara Correia da Serra de uma missão 
nos Estados Unidos, enviou-lhe diversas cartas informando-o do que se 
estava a passar em Portugal, as quais aliás, j á chegaram depois do 
plenipotenciário ter deixado território americano, indo parar às mãos do 
sucessor Grehon. As respostas do encarregado de negócios, segundo Maria 
Leonor Machado de Sousa, mostram que Grehon ainda não sabia qual o 
partido que devia tomar 4 5 2 . Na realidade, em 19 de Março de 1821, em 
despacho enviado a D. José Luís de Sousa, enviado extraordinário e ministro 
plenipotenciário junto da corte de Londres, mostrava-se preocupado por não 
ter ainda recebido informações oficais ou particulares acerca do que ocorria 
em Portugal. Apesar dos jornais publicarem diariamente notícias sobre a 
situação portuguesa, Grehon pedia a D. José Luís de Sousa para o informar 
sobre o que fosse recebendo e lhe pudesse interessar. Além disto, anunciava 
a resolução de não m a n t e r correspondência, nem cumpri r ordens 
provenientes do novo governo, sem primeiro receber u m a comunicação 
positiva da corte portuguesa4 5 3 . Em Maio de 1821, já depois de ter recebido 
notícias da reunião das Cortes em Lisboa e da nomeação de uma nova 

4 5 1 Id., ibid., p. 171; 174-176; 185; 186; MAGALHÃES, José Calvet de, ob. cit., p . 95; SOUSA, 
Maria Leonor Machado de, ob. cit., p. 45. 

4 5 2 SOUSA, Maria Leonor Machado de, ob. cit., p. 46; 49. 

453 "Aproveito pois esta occaziaõ para expôr a V. Exa. a impaciência e cuidado em que estou pela 
falta de noticias, e grande demora que aqui ha em se receberem naõ só as da nossa corte; como 
também do estado das coizas em Portugal; e o que prezentemente tanto interessa saber-se! 
Sendo prova desta verdade o ter chegado ultimamente o paquete inglez que sahio de Falmouth 
em 14. de Janeiro passado, sem receber por elle couza alguma official, e nem particular por 
onde podesse saber alguma noticia; ao mesmo tempo que as gazetas publicaõ muitas e diversas 
noticias todos os dias: portanto conhecendo a vantajoza posição em que V. Exa. se acha para 
saber, e receber noticias com a possivel brevidade,e contando com a bondade de V. Exa. me 
animo a pedir com instancia para que se digne mandar participar-me as que tiver e for 
recebendo; e que podem interessar hum bom servidor de Sua Magestade naõ só como 
empregado aqui; mas também como fiel vassallo; as quaes talvez que venhaõ à servir igualmente 
para me saber regular relativamente a rezoluçaõ que tomei de naõ estabelecer correspondência, 
e nem cumprir ordem alguma que me viesse do governo actual de Lisboa, ainda que seja no real 
nome, sem primeiro receber as ordens positivas da nossa corte em consequência do que 
reprezentei." A.N.T.T. Ministério dos Negócios Estrangeiros, Arquivos das Legações, Ofícios das 
Legações e consulados portugueses, caixa 183 (ne.88) Despacho do encarregado de negócios 
interino, José Amado Grehon, para o enviado extraordinário e ministro plenipotenciário em 
Londres, D. José Luís de Sousa, datado de Filadélfia, 19 de Março de 1821. 
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Regência, declarava-se ansioso por receber despachos do Rio de Janeiro 4 5 4 . 
Por outro lado, em Janeiro de 1821, enviava ao ministro Tomás António de 
Vilanova Portugal u m a cópia de um documento do governo interino 
estabelecido em Lisboa, dirigido a Correia da Serra. Nele o barão de Molelos, 
secretário do governo in ter ino, dava conta ao plenipotenciário da 
constituição e instalação do novo governo. Grehon, contudo, informava que 
seguir ia o que lhe fora de te rminado pelo abade , não man tendo 
correspondência, nem cumprindo ordens de Lisboa, mesmo se emanadas em 
nome de D. João VI455 . 

Em Março de 1822, José Amado Grehon manifestava-se de acordo 
com a nova situação política do país, decorrente da Revolução de 1820, 
congratulando-se por agora lhe ser possível exprimir a s u a opinião e 
manifestar livremente os seus sentimentos4 5 6 . O teor das suas afirmações 
revela, a nosso ver, uma certa ansiedade em mostrar aos seus superiores o 
quanto estava de acordo com o statu quo vigente. 

O diplomata, José Amado Grehon, viu-se a b raços com o 
apresamento do navio português Mariana Flora pela e scuna americana 
Alligator, o qual foi levado para o porto de Boston, a fim de ser julgado. O 

Ofício nQ. 3 do encarregado de negócios interino, José Amado Grehon, para o marquês de 
Marialva, datada de Filadélfia, 21 de Maio de 1821 transcrita por SOUSA, Maria Leonor 
Machado de, ofa. cit., p . 51-52. 

"Hontem debaixo de sobrescripto da repartição d'Estado desta Confederação me foi remettido o 
officio de que tenho a honra de remetter a copia incluza, e o qual devo julgar que veio entre os 
papeis dirigidos á este governo pelo seu agente em Portugal. Cumpre-me agora reprezentar a V. 
Exs. que na conformidade do que se acha determinado pelo Commendador José Corrêa da Serra 
ministro plenipotenciário de Sua Magestade, eu tenho tomado a rezoluçaõ de naõ ter 
correspondência, nem cumprir ordem alguma que me seja dirigida pelo actual governo em 
Portugal, ainda que em nome de El Rey Nosso Senhor, sem primeiro receber as ordens 
expressas de Sua Magestade." A.N.T.T., Ministério dos Negócios Estrangeiros, Arquivo Central, 
correspondência recebida, correspondência das Legações Portuguesas. Washington, caixa 552 
(1813-1823). Ofício n e . 1 do encarregado de negócios interino, José Amado Grehon, para o 
Secretário de Estado dos Negócios do Reino e da Justiça e Secretário de Estado dos Negócios 
Estrangeiros e da Guerra, Tomás António de Vilanova Portugal, datado de Washington, DC, 2 de 
Janeiro de 1821, Cópia do despacho do secretário de estado do governo interino, barão de 
Molelos, para o ministro plenipotenciário, José Correia da Serra, datado de Lisboa, 19 de 
Setembro de 1820, anexo ao ofício nQ. 1. 

"Este meu ver, peço a V. Exa. perdaõ, de o avançar e explicar, que he nascido do ardente dezejo 
que tenho para quanto he á bem e lustro da nossa naçaõ; e que por isso como felizmente he 
permettido agora à todo o cidadão portuguez de poder manifestar os seus sentimentos, animei à 
tanto nesta nesta carta particular que tenho a honra de dirigir à V. Exa. por naõ ter vindo 
previnido do sello que serve na legação." Id., ibid. Carta particular do encarregado de negócios 
interino, José Amado Grehon, para o Ministro e Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, 
Silvestre Pinheiro Ferreira, datado de Nova Iorque, 20 de Março de 1822. 
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incidente ocorreu, porque a tripulação lusa tomou a embarcação americana 
por um barco pirata. Assim, o primeiro a atirar foi o Mariana Flora que, ao 
certiflcar-se da nacionalidade do oponente, deixou de combater. Depois da 
ida do piloto, com toda a documentação do barco, bem como do capitão e da 
tripulação, a bordo do Alligator, foi-lhes ordenado que se dirigissem a 
Boston, a fim de se proceder ao julgamento do navio. Nestas circunstâncias, 
o comandante não deixou de protestar pelos prejuízos e danos causados e, 
dois dias depois, foram mandados de volta para o barco, onde foram postos a 
ferros e maltratados, tendo, tanto a embarcação como a respectiva carga 
sido tratadas com pouco cuidado, e ficado ambas danificadas. 

Ao chegar à capital do Massachusetts, foram levados a juízo e soltos 
no dia seguinte. Quan to ao Mariana Flora acabou por ser "julgado 
pertencente aos Estados Unidos, com reparação de perdas e danos pela 
captura e, subsequente viagem"457. Logo que teve conhecimento, por um 
jornal de Boston, da chegada do navio português a essa cidade, Grehon 
escreveu ao cônsul-geral em Filadélfia para que averiguasse e o informasse 
de tudo o que ocorrera, a fim de poder t ra tar deste assun to jun to do 
executido americano. Entretanto, recebeu um ofício do cônsul geral, a que 
vinha apensa a cópia da participação do vice-cônsul de Portugal, em Boston, 
de tudo quanto o capitão Anacleto de Brito do Mariana Flora lhe dissera. O 
encarregado de negócios agiu de imediato, entregando pessoalmente uma 
nota, acerca deste incidente, no Departamento de Estado, e falando 
pessoalmente com John Quincy Adams. Nesta entrevista, Amado Grehon 
deu conta do ocorrido e pediu a restituição da embarcação. A tudo isto, o 
Secretário de Estado respondeu que seu o governo ainda não t inha recebido 
nenhuma comunicação sobre o sucedido, mas que faria todo o possível para 
resolver esta pendência. 

Documento acerca do apresamento do navio Mariana Flora assinado pelo conde de Penafiel, 
Manuel José da Maternidade da Mata Sousa Coutinho, Freire Dantas Cunha e Oliveira 
Braancamp Moura, datado de 22 de Fevereiro de 1823, transcrito por SOUSA, Maria Leonor 
Machado de, ob. cit., p. 479-481. A.N.T.T., Ministério dos Negócios Estrangeiros, Arquivo 
Central, correspondência recebida, correspondência dos consulados portugueses. Estados 
Unidos da América, caixa 273 (1788-1832), "Narrativa seguida e circunstanciada do encontro, 
captura e detenção do navio portuguez Mariana Flora pela escuna dos Estados Unidos Alligator 
decizão da Corte de Justiça em Boston mandando restituio o navio", datada de Filadélfia, 23 de 
Fevereiro de 1822, anexa ao ofício do cônsul geral, Joaquim Barroso Pereira, para o Ministro e 
Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, Silvestre Pinheiro Ferreira, datado de 
Filadélfia, 23 de Fevereiro de 1822. 
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Um dia depois, Grehon teve nova conversa com Quincy Adams, no 
decorrer da qual lhe disse que todos os marinheiros portugueses já tinham 
sido postos em liberdade, pois se provara não terem atacado o Alligator "com 
intenções piraticas". No entanto, dada a distância entre Washington e 
Boston, e ao facto de ser Inverno, não recebera ainda notícias acerca do 
estado do navio e da sua tripulação, actuando apenas com base em "simples 
informações e algumas publicações nos papeis públicos"458. Por seu lado, o 
cônsul geral já informara o dono do navio do ocorrido459. 

Atendendo a que o incidente ocorrera, porque a tripulação do Mariana 
Flora t inha tomado a escuna americana por u m a embarcação pirata, o 
encarregado de negócios, mais uma vez pedia a devolução do barco 
português, bem como da respectiva carga. Quincy Adams, por seu lado, dizia 
ter apenas tomado conhecimento do sucedido através da imprensa4 6 0 . Como 
a resposta não fosse satisfatória, o diplomata enviou nova nota ao 
Secretário de Estado, culpando o barco americano pelo sucedido, por não ter 
firmado a bandeira do seu país segundo as normas estabelecidas, 
provocando confusão e dúvidas, acerca das s u a s intenções, entre a 
tripulação da embarcação portuguesa. E, de modo conciliatório, terminava a 
missiva incitando Washington a aceder ao solicitado, pois, além de ser uma 
forma de demonstrar a Lisboa amizade e entendimento, mostrava que o 
episódio resultara de um equívoco de ambas as partes4 6 1 . 

"*OB Id., correspondência recebida, correspondência das Legações Portuguesas. Washington, caixa 
552 (1813-1823). Ofício n s . 1 do encarregado de negócios interino, José Amado Grehon, para o 
Ministro e Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, Silvestre Pinheiro Ferreira, datado 
de Washington, DC, 7 de Janeiro de 1822. 

4 5 9 Id., ibid. 

4 6 0 Id., ibid. 

461 » (No 2o.) Washington 5. Janvier 1822. = Monsieur.= Le premier de ce mois j 'ai eu l'honneur de 
vous remettre une note officielle en réclamant la restitution du bâtiment Portugais "Marianna 
Flora" capturé par le schooner, des Etats Unies "Alligator. Et comme par l'examen fini à Boston 
a été pleinement prouvé que le bâtiment Portugais a toujours agi par méprise en supposant 
l'Alligator un pirate jusque au dernier moment qu'il en est parvenu à le reconnaître; parceque 
il-y-a-eu entre autres circonstances que j'ai eu l'honneur de faire mention dans ma premiere 
dite note, la faute de la part de l'Alligator de ne pas assurer son pavillion selon l'usage maritime 
établi: je redemands pourtant incessamment la restitution du dit bâtiment Portugais "Marianna 
Flora" et sa propre charge, que j'espère sera accordée sans dilation afin d'éviter d'augmenter la 
grande perte et les dépenses que les propriétaires ont déjà souffert. C'est ainsi que le 
gouvernement des Etats-Unies montrera au gouvernement Portugais, que subsiste toujours la 
même amitié, et bonne intelligence entre les deux gouvernements; et que l'affaire qui a eu lien 
entre le bâtiment Portugais "Marianna Flora" et le schooner des Estats-Unies "Alligator" fut en 
consequence d'une méprise motivée par l'un et par l'autre. = Je suis, Monsieur" etc etc." Id., 
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Em resposta a esta nota, John Quincy Adams afirmou que iria 
escrever para Boston, declarando-se pronto a fazer tudo quanto estivesse ao 
alcance do seu governo. José Amado Grehon enviou uma terceira missiva ao 
Secretário de Estado, na qual repetia que tudo decorrera de um engano do 
capitão Ventura Anacleto de Brito. Uma vez isto provado, a tripulação fora 
libertada, embora o navio continuasse retido, o que causava grandes 
prejuízos ao proprietário e privações à equipagem, obrigada a permanecer 
num país estrangeiro, do qual não conhecia a língua, pelo que solicitava 
uma decisão rápida, acerca deste assunto. 

No seguimento desta nota, Quincy Adams convocou o representante 
português para uma entrevista, na qual, este, mais uma vez, insistiu na 
libertação do navio. Foi-lhe dito, porém, que já t inham sido enviadas para 
Boston instruções do Presidente para o Procurador Federal daquele distrito. 
Só depois de serem conhecidos os resultados desta diligência é que o governo 
dos Estados Unidos lhe poderia dar qualquer informação. Grehon esperou o 
tempo que julgou suficiente para chegar uma resposta do Massachusetts, 
mas como, entretanto, não recebesse qualquer comunicação entregou nova 
mensagem no Departamento de Estado, lembrando a necessidade de 
notícias, a fim de as poder enviar ao seu governo, pelo próximo paquete, pois 
necessitava de partir para Filadélfia no sábado seguinte. Nessa mesma tarde, 
o Secretário de Estado endereçou-lhe uma nota, na qual dava conta de não 
ter, ainda, chegado n e n h u m a notícia de Boston e ao mesmo tempo 
assegurava a imediata entrega de uma cópia de tudo quanto fosse recebido 
relativamente ao assunto 4 6 2 . 

A decisão final, contudo, ainda demorou a ser conhecida, o que 
Inquietou José Amado Grehon, tendo este, num ofício enviado ao ministro 

ibid. Cópia da nota do encarregado de negócios interino, José Amado Grehon, para o Secretário 
de Estado, John Quincy Adams, datada de Washington, DC, 5 de Janeiro de 1822, anexa ao 
ofício nQ. 1 do encarregado de negócios interino, José Amado Grehon, para o Ministro e 
Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, Silvestre Pinheiro Ferreira, datado de 
Washington, DC, 7 de Janeiro de 1822. 

Id., ibid Ofício ns. 2 do encarregado de negócios interino, José Amado Grehon, para o Ministro 
e Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, Silvestre Pinheiro Ferreira, datado de 
Filadélfia, 23 de Janeiro de 1822. Cópia e tradução da nota do o Secretário de Estado, John 
Quincy Adams, para o encarregado de negócios interino, José Amado Grehon, datada de 
Washington, DC, 17 de Janeiro de 1822 anexa ao ofício n°. 2. 
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Silvestre Pinheiro Ferreira4 6 3 , afirmado que, enquanto tentava manter o 
decoro, procurava evitar um prejuízo elevado. A propósito de todo este 
imbróglio provocado pelo apresamento do Mariana Flora, o encarregado de 
negócios vai tecer duras críticas ao processo dos Estados Unidos que, em 
s u a opinião, era p r e s u n ç o s o e orgulhoso em t u d o , m a s mu i to 
particularmente no respeitante a assuntos navais. Prognosticava, ainda, 
que, nesta matéria, os norte-americanos se comportariam, no futuro, de 
uma forma mais despótica e superior à de qualquer outro povo, que se 
achasse com direito de preferência no domínio marítimo, o que só se evitaria 
se as outras nações se fizessem respeitar464 . Segundo relato do cônsul geral 
Joaquim Barroso Pereira, o Procurador dos Estados Unidos em Boston, uma 
vez que recebera ordens do Presidente para facilitar a libertação do navio, 
propusera-se desistir da acusação, se o capitão do Mariana Flora renunciasse 
à acção por perdas e danos . O comandante declinou a oferta, por ser 
contrária aos interesses dos donos do navio e da carga, devido aos prejuízos 
já sofridos, atitude que mereceu a aprovação do cônsul geral. Este, porém, 
criticava severamente a actuação do Procurador, dizendo que este agira de 

4 6 3 Silvestre Pinheiro Ferreira foi um "eminente publicista", autor de diversas obras de filosofia e 
jurisprudência, publicadas em várias línguas, tendo ocupado diversos cargoa, entre os quais 
destacamos o de encarregado de negócios em Berlim e o de ministro e secretário de Estado dos 
Negócios Estrangeiros e da Guerra em 1821 e em 1822-1823. SILVA, Inocêncio Francisco — 
DLcclonárlo Bibliographico Portuguez, tomo 7, Lisboa, Imprensa Nacional, 1862, p . 259-273 
(reprodução facsimilada da Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1987); SANTOS, Delfim — 
Silvestre Pinheiro Ferreira, in SERRÃO, Joel (dir.) — "Dicionário de História de Portugal", vol 2, 
Porto, Livraria Figueirinhas, 1981, p. 565. 

464 "Estimaria bem poder informar já V. Ex3. á final de todo o procedimento judicial, e de toda 
a correspondência com este governo á respeito do navio portuguez "Mariana Flora" o que julguei 
poder executar por este paquete, como tive a honra de annunciar a V. Exa. no meu officio nQ. 1-. 
do corrente anno; maz que a palliação e diligencias do Procurador dos Estados-Unidos para 
colorear, e dár hum fim conveniente ao seu procedimento (o que claramente se conhece do 
extracto das informações do nosso vice-consul, que tenho a honra de remetter incluzo) tem 
demorado e vai prolongando consideravelmente a decizaõ final: circunstancia esta que nós dá 
que pensar, e bastante cuidado, por dezejar-mos poder conciliar de sustentar o decoro devido, 
com salvar ao mesmo tempo o grande prejuizo. Nesta conformidade he que já se tem respondido 
á proposição do dito Procurador dos Estados Unidos, como se vê do dito extracto incluzo. 

Como considero o nosso governo exactamente informado para ter o necessário 
conhecimento dos Estados-Unidos, e da particular chicana do seu actual governo e tribunaes, 
me limito por isso em ponderar a V. Exa. por esta occaziaõ, que esta naçaõ possuida de numa 
presumpçaõ e orgulho desmedido para tudo quanto ha, e muito particularmente em objecto de 
marinha (no que he justo confessar que está bem adiantada) virá por esta razaõ á ser 
certamente ainda mais despótica que qualquer outra naçaõ que se julga ter a preferencia nos 
mares, se as mais nações naõ cuidarem seriamente em se fazerem respeitar." Id., ibid Ofício nQ. 
3 do encarregado de negócios interino, José Amado Grehon, para o Ministro e Secretário de 
Estado dos Negócios Estrangeiros, Silvestre Pinheiro Ferreira, datado de Filadélfia, 8 de 
Fevereiro de 1822. 
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má fé e classificava os argumentos utilizados em tribunal como "mizeraveis" 

e "contra producentes"465 . 
O assunto do Mariana Flora estava longe de estar encerrado, pois 

voltou a ser objecto do ofício de 23 de Fevereiro de 1822, ao qual ia apenso 
um relato circunstanciado, em inglês, do apresamento, feito pelo cônsul-
geral de Portugal. A minuta foi lida em português, ante o vice-cônsul em 
Boston, à tripulação, que jurou ser verdadeiro o seu conteúdo. Como se 
t ra ta da versão oficial portuguesa, apresentada ao governo americano, 
julgámos útil a sua transcrição em anexo4 6 6 . 

O encarregado de negócios continuou a manter uma posição firme, 
face às autoridades americanas, enviando mais uma nota, na qual se 
queixava do procedimento do executivo americano. Washington não t inha 
dado ordens ao Procurador para acabar com as acções judiciais contra o 
Mariana Flora, pelo que acabou por ser proferida uma sentença desfavorável 
ao navio português. Deste modo, Amado Grehon fazia saber que iria remeter 
para Lisboa os documentos necessários, a fim de que se o seu governo 
tomasse conhecimento da violência cometida pelo comandante do Alligator, 
ao enviar para Boston a embarcação lusa, e a forma insultuosa e despótica 
como tratara a t r ipulação4 6 7 . O diplomata explicava também a Silvestre 
Pinheiro Ferreira que, se o Mariana Flora tivesse sido logo restituído, ter-se-
iam poupado as despesas decorrentes do longo pleito judicial e da estada da 
equipagem em território americano4 6 8 . Ainda segundo José Amado Grehon, 

4 6 5 Id. ibid. Ofício do cônsul geral. Joaquim Barroso Pereira, para o encarregado de negócios José 
Amado Grehon, datado de Filadélfia, datado de Filadélfia, 7 de Fevereiro de 1822 anexo ao 
ofício n s . 3 do encarregado de negócios interino, José Amado Grehon, para o Ministro e 
Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, Silvestre Pinheiro Ferreira, datado de 
Filadélfia, 8 de Fevereiro de 1822. 

4 6 6 Id. ibid. Narrativa circunstanciada, em inglês, do apresamento feito pelo cônsul-geral de 
Portugal e lida em português, ante o vice-cônsul em Boston, à tripulação, 19 de Janeiro de 
1822, anexa ao ofício n a . 5 do encarregado de negócios interino, José Amado Grehon, para o 
Ministro e Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, Silvestre Pinheiro Ferreira, datado 
de Filadélfia, 23 de Fevereiro de 1822. Vide Anexo II doe. n s . 47. 

4 6 7 Id., ibid. Cópia da nota do encarregado de negócios interino, José Amado Grehon para o 
Secretário de Estado. John Quincy Adams, datada de Filadéfia, 17 de Janeiro de 1822, anexa 
ao ofício n s . 5 do encarregado de negócios interino, José Amado Grehon, para o Ministro e 
Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, Silvestre Pinheiro Ferreira, datado de 
Filadélfia, 23 de Fevereiro de 1822. 

4 6 8 Id., ibid. Ofício n°. 5 do encarregado de negócios interino, José Amado Grehon, para o Ministro 
e Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, Silvestre Pinheiro Ferreira, datado de 
Filadélfia, 23 de Fevereiro de 1822. 
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a actuação de Washington havia sido injusta e arbitrária, e não considerava 
satisfatórias as respos tas que lhe t i nham sido comunicadas pelos 
responsáveis es tadunidenses . Além do mais , a resposta ao pedido de 
autorização para que a tripulação pudesse ir a bordo do navio demorara 
demasiado tempo4 6 9 . 

Em 25 de Março de 1822, o encarregado de negócios informava que o 
Mariana Flora fora entregue ao seu capitão, tendo este assumido o comando, 
em 15 desse mês. Deste modo, e porque a carga se encontrava em bom 
estado, procederiam aos preparativos necessários à viagem para Lisboa, e 
aprevendo-se a partida dentro de 15 dias 4 7 0 . Nos finais do mês, os louvados 
atribuiram um valor superior a 19.000 dólares à indemnização a que o 
Mariana Flora t inha direito por perdas e danos. O Procurador distrital, 
contudo, pediu para ser ouvido acerca deste assunto, ao que o Juiz acedeu, 
tendo sido adiada a sessão. José Amado Grehon suspeitava que o governo 
americano se queria aproveitar de algumas incongruências do sistema 
judicial, a fim de evitar a condenação do comandante do Alligator, de modo a 
não ser obrigado a pagar nada. O diplomata achava que isto era uma forma 
de "ludibriar naõ só a jus t iça dos interessados no navio e carga", mas 
também o respeito devido a Portugal471 . Prevendo esta eventualidade pedia 
instruções aos seus superiores, de maneira a que, caso tais circunstâncias 
se viessem a verificar, se pudesse pedir ao executivo de Washington, em 

4 6 9 Id., ibid. Ofício nB. 6 do encarregado de negócios interino, José Amado Grehon, para o Ministro 
e Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, Silvestre Pinheiro Ferreira, datado de 
Filadélfia. 8 de Março de 1822. 

4 7 0 Id., ibid. Carta particular do encarregado de negócios interino, José Amado Grehon, para o 
Ministro e Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, Silvestre Pinheiro Ferreira, datada 
de Filadélfia, 25 de Março de 1822 e ofício nB. 10 do encarregado de negócios interino, José 
Amado Grehon, para o Ministro e Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, Silvestre 
Pinheiro Ferreira, datado de Filadélfia, 30 de Abril de 1822. Id., correspondência recebida, 
correspondência dos consulados portugueses. Estados Unidos da América, caixa 273 (1788-
1832). Ofício do cônsul geral, Joaquim Barroso Pereira, para o Ministro e Secretário de Estado 
dos Negócios Estrangeiros, Silvestre Pinheiro Ferreira, datado de Boston, 13 de Abril de 1822. 

4 7 1 Id., correspondência recebida, correspondência das Legações Portuguesas. Washington, caixa 
552 (1813-1823). Ofício n s . 9 do encarregado de negócios interino. José Amado Grehon, para o 
Ministro e Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, Silvestre Pinheiro Ferreira, datado 
de Filadélfia, 9 de Abril de 1822. Id., correspondência recebida, correspondência dos 
consulados portugueses. Estados Unidos da América, caixa 273 (1788-1832). Ofício do cônsul 
geral, Joaquim Barroso Pereira, para o Ministro e Secretário de Estado dos Negócios 
Estrangeiros, Silvestre Pinheiro Ferreira, datado de Boston, 13 de Abril de 1822. 
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termos enérgicos, "huma prompta indemnização daquelles prejuizos"472. 
Pretendia igualmente saber de que modo poderia exigir "huma categórica e 
formal satisfação pela illegal captura do navio; e despótico e insultante 
tratamento de sua equipagem."473. 

Ainda a propósito deste caso, José Amado Grehon não deixava de 
levar ao conhecimento do ministro dos Negócios Estrangeiros, a má fé e as 
intenções perversas dos captores. Isto estava patente no facto de se ter 
publicitado que o Mariana Flora entrara no porto de Boston, levando içada, 
ainda, na mesma posição, a bandeira azul, causadora da perseguição movida 
pela escuna Alligator, pois a tripulação desta supôs tratar-se de um sinal de 
socorro. Este pavilhão foi apresentado no tribunal de Boston, quando a 
embarcação portuguesa foi acusada de pirataria. A tripulação negou que esta 
fosse a bandeira verdadeira, aparecendo ao outro dia a que o navio arvorava 
na altura do recontro4 7 4 . 

Não se conformando com a decisão do governo americano, José 
Amado Grehon incluia no seu ofício 14 dois recortes de jornais através dos 
quais se podia avaliar o carácter e as acções do capitão Stockton, 
comandante do Alligator, e do tenente Abbot, oficial que capitaneara o 
Mariana Flora quando este fora levado apresado para Boston. O primeiro 
tratava os piratas, que capturava, com grande dureza; e o segundo fora 
condenado em Conselho de Guerra por conduta escandalosa e imoral. Por 
outro lado, o encarregado de negócios frisava que os agentes consulares 
norte-americanos não deixavam de exigir dos outros países tudo o que lhes 

4 7 2 Id., correspondência recebida, correspondência das Legações Portuguesas. Washington, caixa 
552 (1813-1823). Ofício nB. 9 do encarregado de negócios interino, José Amado Grehon, para o 
Ministro e Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, Silvestre Pinheiro Ferreira, datado 
de Filadélfia, 9 de Abril de 1822. 

4 7 3 Id., ibid. 

4 7 * "Naõ devo omettir de levar ao conhecimento de V. Ex8. também a circunstancia, que prova bem a 
má fé com que se houveraõ o capitão e equipagem aprezadora, e as sinistras intenções quando 
chegarão neste paiz; a qual por esquecimento do nosso vice-consul em Boston naõ foi 
mencionada quando se remetteo o relatório de todo o facto, e que vem à ser a seguinte 
"Annunciaraõ nas gazetas de Boston e foi repetido em todas as mais destes estados, que o navio 
Marianna Flora entrara no porto de Boston com o mesmo pavilhão azul, que tinha sido cauza da 
caça dada pela escuna Alligator (razaõ por elles dada) suppondo ser hum igual de soccorro, e 
que estava inçada na mesma poziçaõ em que o levava quando a escuna o avistou; este pavilhão 
appresentaraõ elles na corte de Justiça em Boston quando accuzaraõ a equipagem portugueza 
do crime de pirataria; mas tendo declarado depois toda a equipagem portugueza, que naõ era 
aquelle o pavilhão, appareceo no outro dia o verdadeiro que o navio uzava e no seu lugar 
competente em lugar do catavento, e naõ já arreado á meio paó como elles o fizeraõ." Id., (bid. 
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convinha e parecia ser justo, enquanto Washington, maquiavelicamente, 
escudando-se nas leis do país, escusava-se aos pedidos das out ras 
potências475 . 

Os navios apresados pelos corsários, que t inham a s u a base em 
Baltimore, continuaram a envenenar as relações luso-americanas. Logo no 
início de 1821, José Amado Grehon informava Lisboa que t inha entregue ao 
executivo estadunidense dois ofícios e alguns papéis relativos às reclamações 
apresentadas por Portugal. Apesar de ter pedido uma resposta, a fim de dar 
conta aos seus superiores do estado em que encontrava a questão, esta não 
lhe fora enviada. Do mesmo se queixavam o ministro da Espanha, general 
Vives, e o encarregado de negócios de França, e, pa ra desagrado do 
diplomata, o Presidente continuava a perdoar aos implicados em actos de 
pirataria476 . 

Em despacho de 10 de Novembro de 1821, Silvestre Pinheiro Ferreira 
determinava que o encarregado de negócios seguisse as instruções do abade 
Correia da Serra, no respeitante aos pedidos de indemnização, dado já não 
se verificarem as razões pelas quais, antes de abandonar a América, o abade 
as havia suspenso. De facto, o plenipotenciário ordenara a Grehon para não 
fazer nada a respeito deste assunto, devendo, quando aparecessem mais 
reclamações, apresentá-las ao Secretário de Estado "singela e friamente", 
solicitando que fossem jun tas às já existentes e esperar ordens do Rio de 
Janeiro. Uma vez que a proposta da criação de uma comissão mista já fora 
recusada pelo governo americano, ainda antes da part ida de Correia da 
Serra, Grehon pedia autorização para se aconselhar com o abade pois, 
ninguém melhor do que ele podia "informar de tudo á respeito deste paiz, 
como por ter sido feito tudo no seu tempo"477 . 

4 7 5 Id., tbld.. Ofício nB. 14 do encarregado de negócios interino, José Amado Grehon, para o 
Ministro e Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, Silvestre Pinheiro Ferreira, datado 
de Filadélfia, 9 de Junho de 1822. Anexos a este ofício estão recortes de periódicos 
americanos, dos quais não consta nem a data, nem o título. 

4 7 6 Id., tbld. Ofício nB. 1 do encarregado de negócios interino, José Amado Grehon, para o 
Secretário de Estado dos Negócios do Reino e da Justiça e Secretário de Estado dos Negócios 
Estrangeiros e da Guerra , Tomás António de Vilanova Portugal, datado de Washington, DC, 2 
de Janeiro de 1821. 

4 7 7 Id., ibid. Ofício nB. 4 do encarregado de negócios interino, José Amado Grehon, para o Ministro 
e Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, Silvestre Pinheiro Ferreira, datado de 
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Segundo Léon Bourdon, é possível que, em 1821, se tivessem exercido 
pressões sobre Correia da Serra, para que este voltasse a ocupar o seu lugar 
em Washington. Nesta altura, os armadores do navio Monte Alegre estavam 
descontentes com a actuação de José Amado Grehon e solicitavam a 
nomeação de um encarregado de negócios extraordinário para tratar deste 
assunto4 7 8 . O representante por tuguês , todavia, a t r ibuía isto a más 
informações dadas, a seu respeito, pelo procurador do Monte Alegre. Na 
realidade, Amado Grehon não descurara este assunto e fizera tudo ao seu 
alcance para o resolver479. A embarcação fora capturada em 1818, quando se 
dirigia da Baía para Lisboa, tendo sido levado para Baltimore. Em 1819, 
uma decisão judicial restituiu-o aos seus proprietários, porém, pouco tempo 
depois foi anulada pelo mesmo tribunal que a pronunciara. Apesar das 
diligências do cônsul Joaquim José Vasques, a carga do navio acabou por 
ser vendida, sem que fosse possível recuperar nada. Por seu lado, em 1820, o 
próprio Monte Alegre foi leiloado e rematado pela soma insignificante de 
4.900 dólares. Os protestos de Correia da Serra, contudo, impediram que 
fosse armado em corsário e Joaquim José Vasques, actuando em nome dos 
proprietários, conseguira duas sentenças favoráveis, não logrando, no 
entanto, obter a devolução do barco aos seus proprietários480 . Antes de 
concluído, este processo sofreu um outro contratempo com o falecimento do 
advogado dos sequestradores, homem de reputação acima de qualquer 
suspeita, Senador dos Estados Unidos e pessoa bem relacionada com os 

Filadélfia, 21 de Fevereiro de 1822; cópia do ofícios do abade José Correia da Serra para o 
encarregado de negócios interino, José Amado Grehon, sem lugar e sem data, anexo ao ofício 
n s . 4. Id, correspondência expedida, correspondência para as Legações e Consulados 
Portugueses. Washington, Itvro 158 (1810-1826). Despacho do Ministro e Secretário de Estado 
dos Negócios Estrangeiros, Silvestre Pinheiro Ferreira, para o encarregado de negócios 
interino, José Amado Grehon, datado de Lisboa, 10 de Novembro de 1821, fis. 29v-30v. 

4 7 8 BOURDON, Léon, ob. cit., p. 190. 

4 7 9 "He quanto sou obrigado de informar a V. Exa. em comprimento das ordens de Sua Magestade à 
este respeito; pedindo ao mesmo tempo a V. Exa. de o tomar em consideração em abono da 
verdade e justiça; pois me he bastante sensível o observar que os ditos proprietários do navio 
Monte Alegre talvez por effeito de viciadas informações do seu Procurador aqui, se tenhaõ 
abalançado de mostrar no seu requerimento prevenção á meu respeito, pedindo hum 
extraordinário encarregado de negócios para tratar nestes Estados-Unidos da sua reclamação." 
A.N.T.T., Ministério dos Negócios Estrangeiros, Arquivo Central, correspondência recebida, 
correspondência das Legações Portuguesas. Washington, caixa 552 (1813-1823). Ofício nB. 4 
do encarregado de negócios interino, José Amado Grehon, para o Ministro e Secretário de 
Estado dos Negócios Estrangeiros, Silvestre Pinheiro Ferreira, datado de Filadélfia, 21 de 
Fevereiro de 1822. 

4 8 0 BOURDON, Léon, ob. cit., p. 112-113; 131-133; 136-137; 153. 
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Juízes do Supremo Tribunal. Deste modo, todos os casos que t inha entre 
mãos ficaram em suspenso até que outro advogado tomasse conta deles481 . 
Todavia, pouco tempo depois, contra todas as expectativas, o navio e a carga 
foram julgados, esperando-se apenas a publicação da sentença, cujos termos 
infelizmente não conseguimos apurar 4 8 2 . 

Lisboa continuava atenta ao problema das indemnizações, tendo, em 
Janeiro de 1822, o encarregado de negócios, recebido instruções acerca desta 
matéria. Os seus superiores determinavam-lhe que seguisse as ordens que 
lhe enviavam, tendo sempre em mente as atitudes tomadas por Correia da 
Serra neste campo. Aliás, as ordens expedidas clarificavam a situação, 
desvanecendo-se-lhe, assim, todas as dúvidas colocadas. Grehon declarava-
se resolvido a fazer tudo o que estivesse seu alcance para a resolução deste 
problema, até à chegada do seu sucessor, Francisco Solano Constâncio. 
Além do mais, assegurava que continuaria a ter uma atitude conciliatória 
para com o governo estadunidense, de forma a conseguir a nomeação da 
comissão mista pretendida por Lisboa e pela qual lutara Correia da Serra. 
No entanto, o diplomata mostrava-se pessimista em relação a es ta 
possibilidade, pois passara demasiado tempo e todos os que poderiam ser 
obrigados a pagar tais indemnizações já não estavam em condições de o 
fazer. Além disso, duvidava que o estado norte-americano pagasse qualquer 
compensação, dado não ter directamente culpa do sucedido. E acrescentava 
que se o executivo t inha na altura, de facto, fechado os olhos a es tas 
actividades, as negociações iriam certamente ser muito difíceis. Não deixava, 
contudo, de assegurar que faria tudo quanto estivesse ao seu alcance para a 
satisfação das pretensões portuguesas4 8 3 . 

4 8 1 A.N.T.T., Ministério dos Negócios Estrangeiros, Arquivo Central, correspondência recebida, 
correspondência das Legações Portuguesas. Washington, caixa 552 (1813-1823). Carta 
particular do encarregado de negócios interino, José Amado Grehon, para o Ministro e 
Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, Silvestre Pinheiro Ferreira, datado de Nova 
Iorque, 20 de Março de 1822. 

4 8 2 Id., ibid. Carta particular do encarregado de negócios interino, José Amado Grehon, para o 
Ministro e Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, Silvestre Pinheiro Ferreira, datada 
de Filadélfia, 25 de Março de 1822. 

4 8 3 Id., ibid. Carta particular do encarregado de negócios interino, José Amado Grehon, para o 
Ministro e Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, Silvestre Pinheiro Ferreira, datado 
de Nova Iorque, 20 de Março de 1822; ofício n9. 7 do encarregado de negócios interino, José 
Amado Grehon, para o Ministro e Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, Silvestre 
Pinheiro Ferreira, datado de Filadélfia, 23 de Março de 1822. 
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De qualquer modo, em Março de 1822, Grehon noticiava que oe 
norte-americanos estavam a dar caça aos piratas no golfo do México e nas 
índias Ocidentais. O governador de Cuba, por seu lado, permitia o 
desembarque, na ilha, das tripulações americanas, de forma a poderem 
perseguir todos os que aí se refugiassem484. 

Por ocasião da apresentação ao Secretário de Estado do novo adido 
da Legação portuguesa, Veríssimo António Ferreira da Costa, o encarregado 
de negócios teve uma conversa com o titular desta pasta, John Quincy 
Adams. O teor da entrevista versou sobre os pontos especificados no 
despacho de Silvestre Pinheiro Ferreira, de que Veríssimo António Ferreira 
da Costa foi portador. De facto, no decurso do diálogo, José Amado Grehon 
informou que o governo português estava interessado em assinar um tratado 
com os Estados Unidos, de forma a impulsionar o comércio e a indústria de 
ambos os países. Lisboa acenava com a concessão de facilidades comerciais e 
políticas nos diversos territórios lusos espalhados pelo mundo. Desta 
maneira, Portugal procurava assegurar a independência nacional, o mais 
sagrado dos direitos, contra os ataques das potências reaccionárias. Esta 
proposta, porém, só era válida se Washington aceitasse recorrer ao arbítrio 
de uma comissão mista luso-americana, para estabelecer a indemnização 
pelas perdas sofridas pelos portugueses, devido a actos de pirataria 
fomentados por cidadãos americanos. E, caso os esforços para a obtenção 
das reparações se revelassem infrutíferos, o governo português estava 
decidido a utilizar o direito de represália, até que fossem considerados 
liquidados os prejuízos provocados pelos piratas. Para o efeito, bastava a 
Lisboa conceder às potências rivais dos Estados Unidos as facilidades 
comerciais e políticas que oferecia a esse país4 8 5 . 

4 8 4 Id., ibid. Ofício n°. 6 do encarregado de negócios interino, José Amado Grehon, para o Ministro 
e Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, Silvestre Pinheiro Ferreira, datado de 
Filadélfia, 8 de Março de 1822. 

4 8 5 Id., ibid., Ofício n s . 8 do encarregado de negócios interino, José Amado Grehon, para o Ministro 
e Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, Silvestre Pinheiro Ferreira, datado de 
Washington, DC, 6 de Abril de 1822 e cópia da nota do encarregado de negócios interino, José 
Amado Grehon, para o Secretário de Estado, John Quincy Adams, datada de Washington, DC 1 
de Abril de 1822, anexa ao ofício nQ. 12 do encarregado de negócios interino, José Amado 
Grehon, para o Ministro e Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, Silvestre Pinheiro 
Ferreira, datado de Filadélfia, 9 de Maio de 1822; BOURDON, Léon, ob. cit., p. 191-192; 
MAGALHÃES, José Calvet de, ob. cit., p. 97. O despacho do Ministro e Secretário de Estado dos 
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Esta forma de argumentar não nos parece a mais adequada para o 
fim em vista, tendo em conta as atitudes americanas ao longo de todo o 
processo, além de que este misto de promessa e ameaça nunca parece dar 
resultados muito frutuosos. 

Em resposta, J o h n Quincy Adams assegurou ao representante 
português que o seu governo partilhava dos mesmos sentimentos e estava 
interessado em estreitar as relações entre os dois países. Ao mesmo tempo, 
pediu-lhe para pôr por escrito a proposta portuguesa, solicitação que Grehon 
não teve dúvidas em satisfazer486. O Secretário de Estado, que considerou 
esta sugestão como uma irritante alfinetada, demorou a responder, o que o 
encarregado de negócios atr ibuia ao facto das autoridades americanas 
estarem à espera da decisão do Congresso, acerca da categoria do próximo 
representante diplomático a ser enviado para Lisboa487. O atraso verificado 
levou José Amado Grehon, que sabia ser necessário insistir, a endereçar 
uma nova nota, em 15 de Abril de 1822, a lembrar a necessidade de uma 
resposta488. Poucos dias depois, o diplomata recebeu a esperada missiva, na 

Negócios Estrangeiros, Silvestre Pinheiro Ferreira, para o encarregado de negócios interino, 
José Amado Grehon, datado de Lisboa, 14 de Janeiro de 1822 foi transcrito na totalidade por 
SOUSA, Maria Leonor Machado de, ofa. cit., p. 56-59 e sem o último parágrafo por BOURDON, 
Léon, ob. cit., p. 619-620. 

4 8 6 "... á qual respondeu dizendo "que eu podia segurar ao meu governo, que iguaes sentimentos 
existem da parte do governo dos Estados-Unidos, em quem se encontrão também as mesmas 
disposições de querer estreitar as relações entre os dois governos" e pedio-me ao mesmo tempo 
para que eu quizesse pôr-lhe tudo por escrito á fim de poder igualmente responder, o que naõ 
duvidei por o ter já antes bem pensado; e tomando como thema esta sua requiziçaõ, fui 
pessoalmente no dia primeiro do corrente entregar no Departamento d'Estado huma nota, pela 
qual procurei cumprir por quanto pude e nos termos devidos, tudo quanto me foi ordenado no 
citado officio de V. Exa. de 14. de Janeiro ultimo; e como espero portanto a resposta á ella, terei 
entaõ a honra de levar à prezença de V. Exa. huma, e outra couza." A.N.T.T., Ministério dos 
Negócios Estrangeiros, Arquivo Central, correspondência recebida, correspondência das 
Legações Portuguesas. Washington, caixa 552 (1813-1823). Ofício n°. 8 do encarregado de 
negócios interino, José Amado Grehon, para o Ministro e Secretário de Estado dos Negócios 
Estrangeiros, Silvestre Pinheiro Ferreira, datado de Washington, DC, 6 de Abril de 1822; 
BOURDON, Léon, ob. cit., p. 192-193; MAGALHÃES, José Calvet de, ob. cit., p. 97. 

4 8 7 A.N.T.T., Ministério dos Negócios Estrangeiros, Arquivo Central, correspondência recebida, 
correspondência das Legações Portuguesas. Washington, caixa 552 (1813-1823). Ofício nB. 10 
do encarregado de negócios interino, José Amado Grehon, para o Ministro e Secretário de 
Estado dos Negócios Estrangeiros, Silvestre Pinheiro Ferreira, datado de Filadélfia, 30 de Abril 
de 1822; BOURDON, Léon, ob. cit., p. 193. 

4 8 8 A.N.T.T., Ministério dos Negócios Estrangeiros, Arquivo Central, correspondência recebida, 
correspondência das Legações Portuguesas. Washington, caixa 552 (1813-1823). Ofício no. 12 
do encarregado de negócios interino, José Amado Grehon, para o Ministro e Secretário de 
Estado dos Negócios Estrangeiros, Silvestre Pinheiro Ferreira, datado de Filadélfia, 9 de Maio 
de 1822 e cópia da nota do encarregado de negócios interino, José Amado Grehon, para o 
Secretário de Estado, John Quincy Adams, datada de Filadélfia, 15 de Abril de 1822, anexa ao 
ofício n«. 12. 
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qual se dizia que o Presidente se mostrara satisfeito com o projecto de 
tratado apresentado por Portugal, como forma de promover o interesse 
mútuo e o comércio luso-americano. Ao mesmo tempo, manifestava 
sentimentos de amizade para com Portugal e fazia votos para que as relações 
entre os dois países continuassem nos termos mais cordiais. Todavia, mais 
uma vez, recusava a nomeação de comissários para decidir da questão das 
indemnizações dos prejuízos causados por piratas, armados em portos 
estadunidenses, ao comércio português. Argumentava que uma nação não 
era responsável pelos actos dos seus cidadãos, quando cometidos fora da sua 
jurisdição e do seu controlo. Além do mais, os numerosos actos de pirataria 
perpetrados em anos anteriores e que t inham per turbado o comércio 
marítimo de vários países, bem como o dos Estados Unidos, não haviam sido 
levados a cabo por americanos. Aliás, segundo o executivo de Washington, o 
seu comércio sofrera mais que o português e todos os piratas que, de algum 
modo, haviam ficado debaixo da alçada da jurisdição estadunidense tinham 
sido condenados e os seus bens restituídos. Caso qualquer norte-americano, 
culpado de actos de pira tar ia , fosse cap turado pelas autor idades 
portuguesas, os Estados Unidos não tentariam evitar a sua punição. Por 
outro lado, os tribunais estadunidenses eram perfeitamente competentes 
para julgar os seus cidadãos e, mesmo para actos tão graves como a 
pirataria, por causa das liberdades individuais, o governo não possuía 
autoridade para os subtrair à jurisdição dos seus juízes naturais ou de os 
submeter a um julgamento, em que parte dos juízes fossem estrangeiros e 
onde não interviesse um júri. Também não deixava de ser recordado o facto 
da lei, que reprimia a actividade prática, se ter tornado mais severa e eficaz 
enquanto o abade Correia da Serra fora ministro plenipotenciário junto do 
executivo de Washington. E, contrariamente ao que na realidade acontecera, 
o Secretário de Estado afirmava que os tribunais americanos tinham sempre 
feito justiça a todos os súbditos portugueses, cuja propriedade tivesse sido 
capturada por piratas ou corsários. Além disso, garantia, ainda que no 
futuro, o rumo da justiça dos Estados Unidos continuaria a ser o mesmo. 

Em relação às facilidades comerciais a serem concedidas nos vários 
territórios lusos espalhados pelo mundo, o governo americano pretendia 
saber mais detalhes, pois só assim poderia julgar do seu valor e do modo 
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como podem ser retribuidas. Pediam-se também esclarecimentos acerca de 
determinados pontos, considerados obscuros, e informava-se que não seriam 
feitas concessões capazes de prejudicar outras potências. Isto servia de 
resposta à ameaça de retaliações feita por Lisboa, caso Washington não 
aceitasse o arbítrio de uma comissão mista, nas pendências que dividiam os 
dois países. Aliás, a propósito, os americanos achavam não existir nada nas 
relações luso-americanas que justificasse qualquer tipo de represálias por 
parte de Portugal. Além do mais, segundo John Quincy Adams, a concessão 
de privilégios comerciais a outras nações, em detrimento dos Estados 
Unidos, seriam mais prejudiciais para os portugueses do que para os norte-
americanos. O Secretário de Estado dizia que quem concedesse favores 
exclusivos acabaria por ser mais severamente punido, referindo o governo 
dos Estados Unidos cooperar com Portugal e promover relações comerciais 

recíprocas489. 
Os esclarecimentos pedidos por Quincy Adams, acerca de quem podia 

ser considerado inimigo comum da indústria e da independência dos dois 
países, mereceram uma resposta pronta por parte de Amado Grehon. Este 
informou, de uma forma u m tanto vaga, que se incluíam nesta categoria 
todas as nações cujas atitudes atentavam contra os princípios e interesses 
portugueses e americanos4 9 0 . Dois dias depois, em nova missiva enviada ao 
Departamento de Estado, o encarregado de negócios português informava 
que iria remeter ao seu governo uma cópia da nota de Quincy Adams, de 

4 8 9 Id , ibid. Cópia da nota do Secretário de Estado, John Quincy Adams, para o encarregado de 
negócios interino, José Amado Grehon, datada de Washington, DC, 30 de Abril de 1822, anexa 
ao ofício nQ. 12 do encarregado de negócios interino, José Amado Grehon, para o Ministro e 
Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, Silvestre Pinheiro Ferreira, datado de 
Filadélfia, 9 de Maio de 1822. A nota foi transcrita por BOURDON, Léon, ob. cit., p. 193-195 e 
623-625; MAGALHÃES, José Calvet de, ob. cit., p. 98. 

490 "NQ 4 Philadelphie 3. May 1822 = Monsieur = 
J'ai l'honneur de vous communiquer que je viens de recevoir vôtre lettre, que vous m'avez 
adressé le 30. du mois dernier, L'explication que vous me démandez, et que je suis dans le cas 
de pouvoir vous donner, selon ce que j 'ai prétendu dire pour "ennemis communs de leur 
industrie, et de leur independence" et qu'il me semble clairement exprimé; ces sont toutes les 
nations en general, qui agissent contre les deux principes, de nôtre industrie, et de nôtre 
independence. 

J'ai l'honneur, Monsieur, détre avec toute consideration, et profond respect. Votre etc. 
Illustrissime Senhor John Quincy Adams Secretaire d'Etat." A.N.T.T., Ministério dos 

Negócios Estrangeiros, Arquivo Central, correspondência recebida, correspondência das 
Legações Portuguesas. Washington, caixa 552 (1813-1823). Cópia da nota do encarregado de 
negócios interino, José Amado Grehon, para o Secretário de Estado, John Quincy Adams, 
datada de Filadélfia, 3 de Maio de 1822, anexa ao ofício n°. 12 do encarregado de negócios 
interino, José Amado Grehon, para o Ministro e Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, 
Silvestre Pinheiro Ferreira, datado de Filadélfia, 9 de Maio de 1822. 
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modo a dar a conhecer os sentimentos de amizade do governo dos Estados 
Unidos para com Portugal e o desejo da manutenção de boas relações. 
Através deste documento Lisboa ficaria também informada dos princípios 
que norteavam Washington4 9 1 . 

Ao mesmo tempo, José Amado Grehon avisava Silvestre Pinheiro 
Ferreira que existia nos Estados Unidos vontade de se estreitarem as 
relações comerciais com Portugal, t an to por interesse , o deus dos 
americanos, segundo o diplomata, como por estarem a ter dificuldades no 
campo do comércio externo4 9 2 . 

Por seu turno, Silvestre Pinheiro Ferreira escrevera a John Quincy 
Adams, em 11 de Fevereiro de 1822, uma carta bastante conciliatória, na 
qual o informava da nomeação de Francisco Solano Constâncio, como 
encarregado de negócios, e manifestava o desejo do seu governo em 
estabelecer laços comerciais estreitos com os norte-americanos. Abordava, 
ainda, o problema das indemnizações, condicionando qualquer acordo 
comercial à resolução desta questão4 9 3 . 

Em 6 de Abril de 1822, Grehon informava Lisboa da nomeação de 
Condy Raguet, senador do estado da Pensilvânia, como cônsul dos Estados 
Unidos no Rio de Janeiro 4 9 4 , o que mostra, quanto a nós, a importância 

4 9 1 Id ibid Cópia da nota do encarregado de negócios interino, José Amado Grehon, para o 
Secretário de Estado, John Quincy Adams, datada de Filadélfia. 5 de Maio de 1822, anexa ao 
ofício ne. 12 do encarregado de negócios interino, José Amado Grehon, para o Ministro e 
Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, Silvestre Pinheiro Ferreira, datado de 
Filadélfia, 9 de Maio de 1822. 

492 »He qUanto se me offerece informar a V. Ex^. sobre este objecto; devendo acrescentar, que em 
geral se observa presentemente entre elles aqui, a maior vontade e dezejo possivel à respeito de 
se estreitarem as relações commerciaes com a nossa nação; tanto pela idêa do interesse (seu 
Deos) como porque estaõ actualmente mancos nesta parte com todas as mais nações". Id., ibid. 
Ofício na. 12 do encarregado de negócios interino, José Amado Grehon, para o Ministro e 
Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, Silvestre Pinheiro Ferreira, datado de 
Filadélfia, 9 de Maio de 1822. 

4 9 3 MAGALHÃES, José Calvet de, ob. cit., p. 97; BOURDON, Léon, ob. cit., p. 191. A carta do 
Ministro e Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, Silvestre Pinheiro Ferreira, para o 
Secretário de Estado, John Quincy Adams, datada de Lisboa, 11 de Fevereiro de 1822, aparece 
transcrita na sua totalidade em SOUSA, Maria Leonor Machado de, ob. cit., p . 53-56 e 
parcialmente em BOURDON, Léon, ob. cit., p. 620-621. 

4 9 4 A.N.T.T., Ministério dos Negócios Estrangeiros, Arquivo Central, correspondência recebida, 
correspondência das Legações Portuguesas. Washington, caixa 552 (1813-1823). Ofício n«. 8 
do encarregado de negócios interino, José Amado Grehon, para o Ministro e Secretario de 
Estado dos Negócios Estrangeiros, Silvestre Pinheiro Ferreira, datado de Washington, DC, 6 de 
Abril de 1822. 
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atribuída ao Brasil pelos norte-americanos. De facto, cerca de um mês 
depois, o encarregado de negócios referia o interesse que as relações com o 
Brasil suscitavam nos Estados Unidos, e a atenção de que eram alvo, tanto 
da parte do governo como da população em geral495 . A imprensa do Rio de 
1822 que relatava os acontecimentos ocorridos nessa cidade, no mês de 
Janeiro, tinha sido lida por muitos americanos e até por "alguns redactores 
de gazetas". Nenhum relato destas ocorrências, contudo, t inha aparecido em 
qualquer jornal estadunidense, apesar do grande interesse que o Brasil 
despertava. No entanto, depois da chegada de um navio proveniente da Baía, 
acabaram por ser publicadas algumas notícias resumidas acerca dos 
referidos eventos. A atenção que estes mereceram, aliada à nomeação de um 
cônsul para o Rio de Janeiro, vieram mostrar que os norte-americanos 
pretendiam incrementar as suas relações com o Brasil496 . 

Recorde-se que a chegada ao Brasil, em 9 de Dezembro de 1821, da 
leis que criavam J u n t a s Provisórias de governo e aboliam os órgãos do 
governo central, bem como da carta que chamava o Príncipe D. Pedro a 
Lisboa, causaram consternação entre os brasileiros e por tugueses aí 
residentes. A população, em geral, não era favorável à partida de D. Pedro. 
Assim, em 9 de Janeiro de 1822, os membros da Câmara Municipal do Rio de 
Janeiro, tendo à frente José Clemente Pereira, deslocaram-se ao palácio do 
Príncipe, onde lhe apresentaram uma petição, solicitando-lhe que ficasse. 
Ante isto, D. Pedro resolveu permanecer, desobecendo às Cortes de Lisboa. 
Esta decisão não foi bem aceite pelas tropas portuguesas, as quais em 11 de 
Janeiro, enquanto o Príncipe se encontrava no teatro, quebraram os vidros 

4 9 5 Id., ibid. Ofício n s . 12 do encarregado de negócios interino, José Amado Grehon, para o 
Ministro e Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, Silvestre Pinheiro Ferreira, datado 
de Filadélfia, 9 de Maio de 1822. 

4 9 6 "Comparecerão ultimamente nesta cidade humas gazetas do Rio de Janeiro, desde 15, até 29. 
de Janeiro do corrente: as quaes tem corrido por maõs de muita gente, e de alguns redactores 
de gazetas da terra; porém couza alguma tem apparecido transcripto, nem relatado nas gazetas 
do paiz, relativo aos acontecimentos que tiveraõ lugar no Rio de Janeiro n'aquellas sobreditas 
datas: com tudo repito, que naõ deixa de se conhecer, haver em geral, vistas fitas sobre o Brazil 
tanto da parte deste governo, como da naçaõ toda. Com a chegada pois de hum navio da Bahia, 
publicarão aqui sempre, em termos geraes, e em rezumo os acima ditos acontecimentos do Rio 
de Janeiro, o que fez semelhantemente conhecer a attençaõ, que em geral elles deraõ; e 
corrobora a observação sobre as vistas que elles para lá tem, como tive a honra de informar a V. 
Exa. pelo meu antecedente officio n s . 12., combinando-a igualmente com a nomeação de "Condy 
Raguet" para consul dos Estados Unidos no Rio de Janeiro, sugeito de reputação estabelecida, 
como informei a V. Exa. pelo meu officio nB. 8". Id., ibid.. Ofício nQ. 13 do encarregado de 
negócios interino, José Amado Grehon, para o Ministro e Secretário de Estado dos Negócios 
Estrangeiros, Silvestre Pinheiro Ferreira, datado de Filadélfia, 23 de Maio de 1822. 
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das janelas que estavam iluminadas em sinal de regozijo. Ao mesmo tempo, 
os militares e as milícias brasileiras, ajudadas por civis, colocaram-se ao 
lado do Regente. A situação revelava-se tensa, tendo sido D. Pedro quem a 
desbloqueou, acabando as forças portuguesas por se deslocar, no dia 
seguinte, para o lado oposto da baía da Guanabara, no dia seguinte. José 
Bonifácio de Andrada e Silva, vice-presidente da Jun ta de S. Paulo e por esta 
escolhido para solicitar ao Príncipe que continuasse no Brasil, foi nomeado 
a 15 de Janeiro, Ministro do Reino e dos Negócios Estrangeiros. O governo 
podia contar com o apoio financeiro dos comerciantes, além de que duas 
corvetas e uma fragata da marinha portuguesa, ancoradas no porto do Rio 
de Janeiro, passaram para a causa de D. Pedro, constituindo o embrião da 
armada brasileira497. 

Condy Raguet parecia estar com pressa de partir para o Brasil, 
oferecendo-se para pagar a diferença "entre os carregadores, e o fretador de 
hum navio", que estava "prompto para seguir viagem". Além disto, t inha tido 
conversações com John James Appleton, antigo encarregado de negócios no 
Rio de Janeiro e conhecedor do Pernambuco e Maranhão, zonas que visitara 
no seu regresso aos Estados Unidos4 9 8 . 

O encarregado de negócios, logo no primeiro ofício enviado para 
Lisboa, mencionava o reconhecimento da independência da República da 
Colômbia e outras colónias da América espanhola por parte dos Estados 
Unidos, era algo que, obviamente, preocupava o governo português4 9 9 . 

O diplomata português não deixou também de mencionar que tinha 
passado, na Câmara dos Representantes, a proposta de lei relativa ao 

4 9 7 BARMAN, Roderick J. — Brazil. The forging of a nation, 1798-1852, Stanford, Stanford 
University Press, 1988, p. 80-87; PROENÇA. Maria Cândida —A Independência do Brasil. 
Relações externas portuguesas 1808/1825, Lisboa, Livros Horizonte, 1987, p. 46-49, 

4 9 8 A.N.T.T., Ministério dos Negócios Estrangeiros, Arquivo Central, correspondência recebida, 
correspondência das Legações Portuguesas. Washington, caixa 552 (1813-1823). Ofício no. 16 
do encarregado de negócios interino, José Amado Grehon, para o Ministro e Secretário de 
Estado dos Negócios Estrangeiros, Silvestre Pinheiro Ferreira, datado de Filadélfia, 19 de 
Junho de 1822. 

4 9 9 Id. ibid. Ofício ns. 3 do encarregado de negócios interino, José Amado Grehon, para o Ministro e 
Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, Silvestre Pinheiro Ferreira, datado de 
Filadélfia, 8 de Fevereiro de 1822. 
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reconhecimento da independência das colónias espanholas da América500. 
Claro que, ante isto, e a posterior aprovação no Senado, o ministro da 
Espanha, Anduaga protestou5 0 1 . No ofício de 30 de Abril de 1822, Grehon 
referia as "vergonhozas disputas na Caza dos Representantes" e ao facto de 
haver uma oposição ao governo por parte do Senado, além de que, apesar de 
todos estarem de acordo, quanto à necessidade de reformas, ninguém se 
atrevia a tomar uma decisão5 0 2 . 

Em Janeiro de 1821, o diplomata português informava Vilanova 
Portugal que, no momento, o Congresso não se ocupava das relações 
externas. Preocupara-se, antes, com a admissão do Missouri na União e com 
as dificuldades no relacionamento entre os estados do norte e do sul, devido 
à divergência de interesses. Por outro lado, a cessão das Floridas aos 
Estados Unidos parecia estar na eminência de ser resolvida. Este problema 
tinha dado azo a críticas ao governo e ao Presidente, embora a sua reeleição 
estivesse assegurada5 0 3 . 

José Amado Grehon faz referência a uma discussão ocorrida na Casa 
Branca, entre os ministros da Inglaterra e da França, a propósito de uma 
afirmação do primeiro acerca do comércio de escravos e, de tal maneira se 
excederam os dois diplomatas, que o ministro da Rússia e o encarregado de 
negócios da Suécia tiveram de intervir para acalmar os ânimos. Apesar de 
todos os envolvidos terem guardado silêncio, a respeito deste incidente, a 

5 0 0 Id., ibid., Ofício na. 8 do encarregado de negócios interino, José Amado Grehon, para o Ministro 
e Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, Silvestre Pinheiro Ferreira, datado de 
Washington, DC, 6 de Abril de 1822. 

5 0 1 Id., ibid. Ofícios nss. 11 e 12 do encarregado de negócios interino, José Amado Grehon, para o 
Ministro e Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, Silvestre Pinheiro Ferreira, datados 
de Filadélfia, 30 de Abril e 9 de Maio de 1822. 

5 0 2 Id., ibid. Ofício n s . 10 do encarregado de negócios interino, José Amado Grehon, para o 
Ministro e Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, Silvestre Pinheiro Ferreira, datado 
de Filadélfia, 30 de Abril de 1822. 

5 0 3 Id., ibid. Ofício nfi. 1 do encarregado de negócios interino, José Amado Grehon, para o 
Secretário de Estado dos Negócios do Reino e da Justiça e Secretário de Estado dos Negócios 
Estrangeiros e da Guerra , Tomás António de Vilanova Portugal, datado de Washington, DC, 2 
de Janeiro de 1821. 
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imprensa estadunidense não deixou de noticiar a ocorrência5 0 4 . E, se 
referimos aqui este episódio, é porque tudo o que dizia respeito ao comércio 
de escravos interessava a Portugal, e esta a razão também pela qual Grehon 
o mencionava no seu ofício. 

O encarregado de negócios conseguiu, devido a empenhos do 
cunhado, nos finais de 1821, transferência para Lisboa. Tal como Correia da 
Serra, e anteriormente Rademaker, Grehon também se queixava do atraso 
no pagamento dos seus ordenados. No entanto, em Fevereiro de 1822, 
congratulava-se por parte dos seus vencimentos já terem sido liquidados e 
agradecia a Silvestre Pinheiro Ferreira as diligências encetadas. O estado 
português continuava mau pagador, pois Grehon não recebera nenhum 
salário durante cerca de três anos, o que lhe causara grande transtorno, 
vendo-se obrigado, segundo dizia, a gastar as economias acumuladas , 
enquanto estivera colocado numa das províncias do interior do Brasil. Este 
diplomata, de resto, pretendia ser provido noutro lugar, dentro da carreira 
diplomática, e lembrava ao ministro dos Negócios Estrangeiros que, como 
passara parte da sua primeira mocidade em Itália, conhecia bem a língua e 
os costumes desta região505 . 

A 15 de Junho de 1822, José Amado Grehon recebeu das mãos do 
cônsul geral, Joaquim Barroso Pereira, um ofício no qual lhe era ordenado 
que desse por terminadas as suas funções nos Estados Unidos. Deveria, 
ainda, informar o governo estadunidense que Barroso Pereira passaria a 
ocupar o posto de encarregado de negócios de Portugal, tendo também de lhe 
entregar os arquivos da Legação. Uma vez que estes já estavam prontos para 
serem entregues a Francisco Solano Constâncio, seu sucessor, do qual 
estava à espera, apenas necessitaria de ir a Washington com o cônsul-geral, 
para cumprir todas as ordens recebidas e, logo que tivesse desempenhado 

5 0 4 Id. ibid. Ofício nB. 1 do encarregado de negócios interino, José Amado Grehon, para o Ministro e 
Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, Silvestre Pinheiro Ferreira, datado de 
Washington, DC, 7 de Janeiro de 1822. 

5 0 5 Id. ibid. Carta particular do encarregado de negócios interino, José Amado Grehon, para o 
Ministro e Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, Silvestre Pinheiro Ferreira, datada 
de Filadélfia, 8 de Fevereiro de 1822. 
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esta tarefa, seguiria viagem para Portugal5 0 6 . De facto, Amado Grehon, 
acompanhado de Barroso Pereira, deslocou-se à capital estadunidense, em 
27 de Junho , tendo nessa a l tura apresentado as s u a s despedidas às 
autoridades americanas. Porém, logo que regressou a Filadélfia tinha à sua 
espera um despacho de Silvestre Pinheiro Ferreira acerca da fuga de José 
Francisco Lessa, capitão do navio S. Luiz Rey de França. Este assunto, 
porém, iria ser tratado pelo novo encarregado de negócios, Joaquim Barroso 
Pereira, a quem já confiara o arquivo da Legação507. Refira-se, por último, 
que José Amado Grehon não regressou imediatamente a Portugal, pois teve 
dificuldades em encontrar em Filadélfia, Nova Iorque e Baltimore transporte 
para Lisboa, ou pelo menos para os Açores ou Madeira, de onde poderia 
alcançar rapidamente a capital portuguesa5 0 8 . 

5.6. Joaquim Barroso Pereira 

Antes de ser nomeado encarregado de negócios, Joaquim Barroso 
Pereira ocupara o posto de cônsul-geral de Portugal nos Estados Unidos, e 
fora designado adido da Legação portuguesa5 0 9 . Acerca da sua actividade 
como representante consular falaremos no capítulo seguinte, quando 
tratarmos da actuação dos cônsules portugueses em território norte-
americano, limitando-nos, agora, a expor o que o preocupou enquanto foi 
encarregado de negócios junto do governo americano. Joaquim Barroso 

5 0 6 Id., ibid.. Ofício n°. 16 do encarregado de negócios interino, José Amado Grehon, para o 
Ministro e Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, Silvestre Pinheiro Ferreira, datado 
de Filadélfia, 19 de Junho de 1822. 

5 0 7 Id., Ibid., Ofício nfi. 17 do encarregado de negócios interino, José Amado Grehon, para o 
Ministro e Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, Silvestre Pinheiro Ferreira, datado 
de Filadélfia, 2 de Julho de 1822; Cópia do ofício de José Amado Grehon para Joaquim Barroso 
Pereira a propósito da entrega do arquivo da Legação, datado de Filadélfia, 2 de Julho de 1822. 

5 0 8 Id., Ibid, e carta de José Amado Grehon, para o Ministro e Secretário de Estado dos Negócios 
Estrangeiros, Silvestre Pinheiro Ferreira, datado de Filadélfia, 4 de Agosto de 1822; ofício n°. 3 
do encarregado de negócios interino, Joaquim Barroso Pereira, para o Ministro e Secretário de 
Estado dos Negócios Estrangeiros, Silvestre Pinheiro Ferreira, datado de Filadélfia, 7 de Agosto 
de 1822. 

5 0 9 Id., ibid. Carta particular do encarregado de negócios interino, Joaquim Barroso Pereira, para o 
Ministro e Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, Silvestre Pinheiro Ferreira, datada 
de Nova Iorque, 20 de Março de 1822; Despacho do Ministro e Secretário de Estado dos 
Negócios Estrangeiros, Silvestre Pinheiro Ferreira para o encarregado de negócios interino, 
Joaquim Barroso Pereira, datado de Lisboa, 14 de Janeiro de 1822 transcrito por SOUSA, Maria 
Leonor Machado de, ofa. cit., p. 56. 
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Pereira exerceu estas funções durante um breve período de cerca 4 meses e 
meio, entre 25 de Junho e 12 de Novembro de 1822510. Fora designado adido 
da Legação portuguesa nos Estados Unidos, ao mesmo tempo que Veríssimo 
António Ferreira da Costa, e pela portaria de 15 de Junho de 1822 nomeado 
primeiro adido5 1 1 . No entanto, já em 6 de Abril, um despacho de Silvestre 
Pinheiro Ferreira informava-o desta promoção e comunicava-lhe a nomeação 
de Francisco Solano Constâncio, devendo acumular o cargo de cônsul geral 
com o de primeiro adido da Legação, e substi tuir o referido Veríssimo 
António Ferreira da Costa, que fora ocupar outro posto5 1 2 . 

Em Julho de 1822, dava conta do acontecido com o brigue Ware, que 
saíra de Boston para o Faial, sem levar a bordo carta de saúde, ou qualquer 
outro documento consular, pois havia sido despachado como se o seu 
destino fosse Gibraltar. O navio tinha regressado da ilha açoriana sem ter 
tido qualquer problema, apesar de não possuir a documentação necessária, 
pelo que Pereira achava ser necessár io cast igar severamente os 
prevaricadores. Só assim se poderia erradicar este mal e impedir que outras 
embarcações procedessem de igual modo. Isto acontecera, não obstante a 
Portaria do Ministro da Fazenda, de 2 de Março de 1822, dirigida às Juntas 
governativas de S. Miguel e do Faial, bem como às Jun tas das outras ilhas 
açorianas, que determinava as providências a tomar, a fim de evitar casos 
semelhantes a este. Como o Ware t inha deixado a capital do Massachusetts, 
em 12 de Abril, o encarregado de negócios admirava-se por as determinações 
da Portaria não terem sido aplicadas. Além disto, muitos navios que se 
dirigiam para o Brasil também não levavam os necessários certificados 

5 1 0 MAGALHÃES, José Calvet de, ob. cit., p. 333. 

5 1 1 A.N.T.T., Ministério dos Negócios Estrangeiros, Arquivo Central, correspondência recebida, 
correspondência das Legações Portuguesas. Washington, caixa 552 (1813-1823). Carta 
particular do encarregado de negócios interino, José Amado Grehon, para o Ministro e 
Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, Silvestre Pinheiro Ferreira, datado de Nova 
Iorque, 20 de Março de 1822; ofício n s . 7 do encarregado de negócios interino, José Amado 
Grehon, para o Ministro e Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, Silvestre Pinheiro 
Ferreira, datado de Filadélfia, 23 de Março de 1822; ofício nfi. 4 do encarregado de negócios 
interino, Joaquim Barroso Pereira, para o Ministro e Secretário de Estado dos Negócios 
Estrangeiros, Silvestre Pinheiro Ferreira, datado de Filadélfia, 17 de Agosto de 1822. 

5 1 2 Despacho do Ministro e Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, Silvestre Pinheiro 
Ferreira para o cônsul geral Joaquim Barroso Pereira, datado de Lisboa, 6 de Abril de 1822, 
transcrito por SOUSA, Maria Leonor Machado de, ob. cit., p. 59-61. 

535 



consulares. E, apesar de para aí serem t ranspor tados mui tos artigos 
proibidos, nunca se haviam tomado providências a fim de impedir tal 
tráfico513. 

Em Julho de 1822, Joaquim Barroso Pereira recebeu uma carta, 
proveniente da ilha de S. Bartolomeu, dirigida ao abade Correia da Serra. O 
bom acolhimento dos piratas, nesta ilha, era do conhecimento público5 1 4 e, 
como vimos, já Correia da Serra e o conde de Palmela se t inham preocupado 
com esta protecção e protestado junto do governo sueco, que concordara 
com a posição portuguesa. No entanto, o autor desta carta, que assinava 
com o nome de Theodore Gusfeldt, referia as depredações cometidas contra a 
navegação portuguesa e espanhola e o facto de uma simples corveta de 
guerra, estacionada nestas águas, ter bastado para evitar tais espoliações. 
Gusfeldt acusava o governador da ilha, que ocupava o posto há cerca de três 
anos, de ter acumulado 180.000 dólares devido às facilidades concedidas aos 
barcos piratas. Tudo era feito às claras, pois as cargas eram desembarcadas 
em pleno dia e sob vigilância dos oficiais alfandegários. 

Por outro lado, mercadorias apresadas t inham sido recentemente, 
introduzidas em S. Bartolomeu com autorizações alfandegárias falsas 
passadas em S. Tomás, Saint-Martin e Saint-Eustat ius, forjadas por um 
certo Melander, fiscal da ilha de S. Bartolomeu, que havia recebido 20.000 
dólares por estas fraudes e por ter arranjado tripulantes para os piratas. 
Conseguira obter alguns dos certificados alfandegários que se prontificava a 
enviar ao representante português, a fim de serem apresentados ao ministro 
dinamarquês em Washington. Este expedi-los-ia ao governador geral de St. 
Croix que, ao recebê-los, certamente se sentiria na obrigação de mandar um 
vaso de guerra investigar o que se passava. Deste modo, esclarecer-se-ia o 
carácter dos oficiais alfandegários de S. Tomás, bem como todo esta 

5 1 3 A.N.T.T., Ministério dos Negócios Estrangeiros, Arquivo Central, correspondência recebida, 
correspondência das Legações Portuguesas. Washington, caixa 552 (1813-1823). Ofício nQ. 1 
do encarregado de negócios interino, Joaquim Barroso Pereira, para o Ministro e Secretário de 
Estado dos Negócios Estrangeiros, Silvestre Pinheiro Ferreira, datado de Filadélfia, 9 de Julho 
de 1822. 

5 1 4 Id., ibid. Ofício na. 2 do encarregado de negócios interino, Joaquim Barroso Pereira, para o 
Ministro e Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, Silvestre Pinheiro Ferreira, datado 
de Filadélfia, 30 de Julho de 1822. Vide Anexo II doe. n s . 49. 
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vergonhosa actividade. Caso estas informações fossem julgadas importantes 
e o governo português ou espanhol nomeassem comissários para realizar 
investigações detalhadas acerca dos bens levados para S. Bartolomeu, o 
autor da missiva oferecia os seus serviços gratuitamente. Como temia pela 
sua vida, dado ter já exprimido público desagrado pelas medidas tomadas em 
relação ao corso, a letra ia disfarçada e a carta não ass inada com o seu 
nome verdadeiro, embora declarasse que não era súbdito sueco. Pedia, ainda, 
caso o quisessem contactar, para lhe mandarem a correspondência ao 
cuidado do cônsul americano em S. Bartolomeu, propondo-se revelar a sua 
identidade, quando enviasse a resposta5 1 5 . 

Numa missiva posterior informava que a pólvora e outras munições 
de guerra fornecidas aos navios piratas pertenciam ao governo sueco. Deste 
modo, o governador estava a cumprir ordens do seu soberano e como as 
vendas de munições e de várias mercadorias tinham sido muito proveitosas, 
o ministro da guerra da Suécia pretendia enviar para a ilha mais uma carga 
destes produtos. O autor da carta interrogava-se acerca do modo como esta 
conduta se coadunava com os princípios da neutralidade, manifestando-se, 
no entanto, esperançado que a corte sueca impusesse sanções a este tráfico 

iníquo5 1 6 . 
Na opinião de Joaquim Barroso Pereira o gabinete sueco ignorava ou, 

pelo menos, fingia não ter conhecimento de nada do que se passava. O 
major da ilha era genro do governador, pelo que este tinha possibilidades de 
vender, aos piratas, munições e apetrechos navais e, talvez, enganar o seu 
governo. Convencido de que tudo o relatado era verdadeiro, o encarregado de 
negócios resolveu responder, por um lado, para saber quem era o autor das 
missivas e, por outro, para pedir informações pormenorizadas acerca dos 
roubos perpetrados. Além disto, solicitava a remessa de alguns dos 

5 1 5 Id., (bid. Ofício n s . 2 do encarregado de negócios interino, Joaquim Barroso Pereira, para o 
Ministro e Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, Silvestre Pinheiro Ferreira, datado 
de Filadélfia, 30 de Julho de 1822 e carta assinada por Theodore Gusfeldt para o ministro 
plenipotenciário José Correia da Serra, datado de S. Bartolomeu, 26 de Junho de 1822, anexa 
ao ofício nfi. 2. Vide Anexo II doe. n s . 49. 

5 1 6 Id., Ibid. Carta assinada por Theodore Gusfeldt para o ministro plenipotenciário, José Correia 
da Serra, datado de S. Bartolomeu, 21 de Junho de 1822, anexa ao ofício n». 2 do encarregado 
de negócios interino, Joaquim Barroso Pereira, para o Ministro e Secretário de Estado dos 
Negócios Estrangeiros, Silvestre Pinheiro Ferreira, datado de Filadélfia, 30 de Julho de 1822. 
Vide Anexo II doe. n«. 49. 
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certificados alfandegários falsos, a fim de poder decidir qual a ati tude a 
tomar. Ainda em relação a este assunto , o diplomata queria saber se 
Silvestre Pinheiro Ferreira aprovava ou não a continuação deste tipo de 
correspondência e, em caso afirmativo, pedia o envio de instruções sobre a 
conduta a seguir5 l 7 . 

Como o caso do navio Mariana Flora a inda não estava resolvido, 
Barroso Pereira recebeu instruções de Silvestre Pinheiro Ferreira sobre esta 
matér ia . Pretendia-se a s s e g u r a r a quan t i a a rb i t rada , a t í tulo de 
indemnização, pelas perdas e danos provocados pelo apresamento feito pela 
escuna de guerra Alligator. No despacho de 19 de Junho de 1822, o ministro 
dizia que se os Estados Unidos não concedessem as indemnizações 
pretendidas, Portugal recorreria a outros meios à sua disposição, a fim de 
obter o reembolso, e em novo despacho, enviado cerca de um mês depois, 
voltava a insistir na possibilidade de se fectuarem represálias contra os 
norte-americanos, se não se obtivesse sat isfação do petendido. O 
encarregado de negócios, porém, afirmava que estas ordens só seriam postas 
em execução depois de estarem esgotados os meios judiciais, excepto se lhe 
fosse determinado o contrário pelo ministro5 1 8 . 

Não satisfeito com os resultados obtidos no tribunal de I a instância 
[Distrít Court), o Procurador distrital interpôs recurso para o tribunal de 2 a . 
instância [Circuit Court)5i9. O juiz deste t r ibunal superior acabou por 

5 1 7 Id., ibid. Ofício nB. 2 do encarregado de negócios interino, Joaquim Barroso Pereira, para o 
Ministro e Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, Silvestre Pinheiro Ferreira, datado 
de Filadélfia. 30 de Julho de 1822. Vide Anexo II doe. n s . 49. 

5 1 8 Id., ibid. Ofício nQ. 4 do encarregado de negócios interino, Joaquim Barroso Pereira, para o 
Ministro e Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, Silvestre Pinheiro Ferreira, datado 
de Filadélfia, 17 de Agosto de 1822. Id., correspondência expedida, correspondência para as 
Legações e Consulados Portugueses. Washington, livro 158 (1810-1826). Despachos do 
Ministro e Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, Silvestre Pinheiro Ferreira, para o 
encarregado de negócios interino, José Amado Grehon, datados de Lisboa, 19 de Junho de 
1822, fis 49-50 e 12 de Julho de 1822. fis. 50v-51v. 

5 1 9 Id., correspondência recebida, correspondência dos consulados portugueses. Estados Unidos da 
América, caixa 273 (1788-1832). Ofícios do encarregado de negócios interino e cônsul geral, 
Joaquim Barroso Pereira, para o Ministro e Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, 
datado de Filadélfia, 13 de Abril e 16 de Setembro de 1822 e "Narrativa seguida e 
circunstanciada do encontro, captura e detenção do navio portuguez Mariana Flora pela escuna 
dos Estados Unidos Alligator decizão da Corte de Justiça em Boston mandando restituio o 
navio", datada de Filadélfia, 23 de Fevereiro de 1822, anexa ao ofício do cônsul geral, Joaquim 
Barroso Pereira, para o Ministro e Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, Silvestre 
Pinheiro Ferreira, datado de Filadélfia. 23 de Fevereiro de 1822. 
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revogai- a sentença sobre perdas e danos, o que não constituiu surpresa para 
Barroso Pereira, dado o conhecimento que tinha dos Estados Unidos e dos 
seus tribunais, além de que o juiz era favorável à marinha americana. Aliás, 
o cerne da questão não estava na captura do navio português, que, gozava 
do direito de defesa contra corsários e piratas, mas na subsequente conduta 
do comandante do Alligator. Este t inha prepotentemente enviado o Mariana 
Flora para a América, sem examinar quaisquer documentos, nem aceitar 
nenhuma explicação, com a justificação que a bandeira estadunidense tinha 

sido insultada. 
A razão aduzida pelo juiz para revogar a decisão do tribunal de 1^. 

instância reportava-se ao facto do navio americano ser uma embarcação de 
guerra que fora enviada para lutar contra os piratas e para evitar o comércio 
de escravos. Isto, todavia, não parecia corresponder à verdade, dada a 
latitude em que o apresamento do Mariana Flora se dera, e também porque 
governo americano se recusara a aceitar a proposta de Londres, para que aos 
vasos de guerra, de ambos os países, fosse autorizado o direito recíproco de 
"registo, visita e buscas". 

Como não tinham sido recebidas instruções, nem dinheiro dos donos 
e carregadores do navio para o prosseguimento desta acção judicial, as 
despesas, desde que zarpara, t inham decorrido por conta de Joaquim 
Barroso Pereira, nesta a l tura j á apenas cônsul geral, pois, entretanto, 
deixara o posto de encarregado de negócios interino. Este não aceitara a 
pretensão americana de que uma parte da carga ficasse em terra de forma a 
assegurar o pagamento das despesas. Ora, dada a sua fraca capacidade 
financeira, pois os seus fundos eram limitados, achava-se numa situação 
crítica, até porque, ainda, não recebera o vencimento correspondente ao 
cargo de primeiro adido e adiantara dinheiro a dois dos novos cônsules. 
Tomara esta atitude porque não lhe parecera bem que os novos agentes 
consulares tivessem de recorrer a estrangeiros, expondo o modo negligente 
como o governo português pagava aos seus representantes diplomáticos. 
Além disto, solicitava a Sivestre Pinheiro Ferreira que, ao publicitar a 
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sentença do t r ibunal americano, fizesse ver às partes in teressadas a 
necessidade de envio de fundos para o prosseguimento da acção5 2 0 . 

O cônsul geral considerava iníqua a sentença do Mariana Flora e 
chamava a atenção para a "malicioza e cavilloza omissão" de dois pontos 
provados no juizo de primeira instância. O comandante Stockton, do 
Alligator, além de não ter firmado a sua bandeira, o que despertara suspeitas, 
recusara-se a examinar os documentos do navio português, apesar das 
justificações apresentadas pelo seu capitão. No primeiro caso, o juiz do 
tribunal de segunda instância insistia que houvera um insul to feito à 
bandeira americana e, no segundo, contrariamente ao que pretendia o 
magistrado, Stockton, não agira prima impressionis dado o Mariana Flora ter 
estado detido durante dois dias, os quais o capitão americano aproveitara 
para enviar ofícios ao seu governo. O apelo da sentença para o Supremo 
Tribunal em Washington encontrava-se demorado, pois havia mais de 80 
recursos à frente deste. Como tal, estava a diligenciar para que este caso 
tivesse prioridade, pelo menos, na sessão de 18245 2 1 . 

Joaquim Barroso Pereira também vai estar atento ao que, nos 
Estados Unidos, se pensava sobre os acontecimentos ocorridos no Brasil. 
Assim, em Agosto de 1822, enviava, para Lisboa, um jornal, cujo editorial 
versava este assunto. Todavia, o encarregado de negócios refere que o editor 
é bastante moderado, pois os outros periódicos já davam como proclamada a 
independência do Brasil, ainda que a partir das notícias do Rio de Janeiro 
reproduzidas na imprensa americana, se não pudesse tirar tal ilação. Por 
outro lado, baseando-se em car tas enviadas pela fragata americana 
Constitution, que tocara no Rio de Janeiro, de regresso aos Estados Unidos, 

5 2 0 Id., ibid. Ofício do cônsul geral, Joaquim Barroso Pereira, para o Ministro e Secretário de Estado 
dos Negócios Estrangeiros, Silvestre Pinheiro Ferreira, datado de Filadélfia, 15 de Novembro 
de 1822 e ofício anexo do vice-cônsul, Philip Marett, para o cônsul geral, Joaquim Barroso 
Pereira, datado de Boston, 11 de Novembro de 1822. 

5 2 1 Id., ibid. Ofício do cônsul geral, Joaquim Barroso Pereira, para o Ministro e Secretário de Estado 
dos Negócios Estrangeiros, Silvestre Pinheiro Ferreira, datado de Filadélfia, 19 de Novembro 
de 1822 e Documento acerca do apresamento do navio Mariana Flora assinado pelo conde de 
Penafiel, Manuel José da Maternidade da Mata Sousa Coutinho, Freire Dantas Cunha e Oliveira 
Braancamp Moura, datado de 22 de Fevereiro de 1823, transcrito por SOUSA, Maria Leonor 
Machado de, ob. cit., p. 480-481. 
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noticiava-se, para breve, o envio, por parte do Brasil, de representantes 
diplomáticos para os Estados Unidos e para os vários países europeus5 2 2 . 

O que se passava no Brasil vai ser seguido com grande interesse, 
através da imprensa, pelo público norte-americano, apesar de, devido às 
dificuldades nas comunicações, as notícias chegarem tarde e serem muitas 
vezes confusas52-^. 

Os meses de Maio e Junho são um momento crucial para a ruptura 
entre Portugal e o Brasil e o regime do Rio de Janeiro deixou de obedecer às 
Cortes. A 4 de Maio, D. Pedro proibiu a implementação, em solo brasileiro, 
de qualquer decreto das Cortes de Lisboa, sem a sua prévia autorização. No 
mesmo mês, o Príncipe aceitou o título de Defensor Perpétuo do Brasil e a 
convocação de uma Assembleia Constituinte, desde que as várias províncias 
estivessem de acordo. E, pelo decreto de 3 de Junho, preconizava-se que a 
autoridade suprema do Estado devia provir da soberania popular. De 
qualquer modo, a convocação de uma Assembleia Constituinte contribuiu 
para o triunfo da causa do Príncipe Regente, até aí identificado por muitos 
com o regime absolutista e, no decurso de Junho, várias regiões brasileiras 
juntaram-se a D. Pedro, tendo, em 14 de Julho, partido do Rio de Janeiro 
tropas para ajudar as forças baianas que cercavam a guarnição portuguesa 
de S. Salvador. Nos inícios de Agosto foram publicadas duas proclamações 
do governo do Rio de Janeiro. A primeira, no dia 1, em que se denunciava a 
conduta das Cortes por tuguesas e se estimulava o en tus iasmo pela 
independência sob a liderança de D. Pedro. O segundo manifesto, datado de 
6 de Agosto, dirigia-se aos países estrangeiros e, contraditoriamente, depois 
de denunciar a attitude das Cortes, dizia que o Príncipe não queria cortar os 
laços de união e fraternidade, que deveriam fazer da nação portuguesa uma 
só unidade política. Esta proclamação mostra uma indefinição em relação 

522 "ESte editor comparado com os demais hé <mais> moderado; os outros já proclamarão como 
effectiva a independência <do> reino do Brazil, do resto da monarchia portugueza, ainda que 
semi<lhante> illação se não podia por ora deduzir dos documentos por elles publica<dos> 
extraidos das gazetas do Rio de Janeiro; avançando mais que por cartas pela fragata americana 
a Constituição, que tocou naquelle porto no seo r<egresso> de Valparaizo para estes estados que 
brevemente serião mandados ministros diplomáticos para os governos europeos e para aqui." 
Id., ibid. Ofício nQ. 3 do encarregado de negócios interino, Joaquim Barroso Pereira, para o 
Ministro e Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, Silvestre Pinheiro Ferreira, datado 
de Filadélfia, 7 de Agosto de 1822. 

5 2 3 HILTON, Stanley E., ob. cit., p. 123. 
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ao estatuto do Brasil, depois da ruptura com Portugal, e representa a tensão 
ideológica e a luta pelo poder entre os dois principais grupos que no Rio de 
Janeiro apoiavam a separação de Portugal: os luso-brasileiros e os radicais. 
De qualquer modo, em 12 de Agosto, o Regente nomeou agentes para 
Londres e Paris, com a missão de obter por parte destas duas potências o 
reconhecimento da independência do Brasil524 . 

O sucessos da América do Sul também interessavam a Joaquim 
Barroso Pereira, que mandava informações para Lisboa acerca do que ia 
sucedendo. No ofício de 7 de Agosto, dava conta dos problemas e dos 
acontecimentos ocorridos no México, sem que tivesse havido efusão de 
sangue, e referia a proclamação de Iturbide como imperador desse país 5 2 5 . 
No ofício seguinte, informava da partida de um encarregado de negócios 
americano para a República da Colômbia, a bordo da corveta americana 
John Adams526. 

Joaquim Barroso Pereira faz também referência à febre amarela em 
Nova Iorque, tendo enviado informações, acerca deste assunto, ao Presidente 
da Jun ta de Saúde Pública527 . Neste ano a cidade conheceu uma epidemia 
limitada, tendo-se verificado 401 casos e registado 230 mortes5 2 8 . 

5.7. Francisco Solano Constâncio 

Façamos, por último, uma breve referência a Francisco Solano 
Constâncio nomeado encarregado de negócios políticos e comerciais junto do 
executivo de Washington, em 9 de Novembro de 1821. Conforme já referimos, 

5 2 4 BARMAN, Roderick, J., ob. cit., p . 91-95. 

->/-5 A.N.T.T., Ministério dos Negócios Estrangeiros, Arquivo Central, correspondência recebida, 
correspondência das Legações Portuguesas. Washington, caixa 552 (1813-1823). Ofício ne . 3 
do encarregado de negócios interino, Joaquim Barroso Pereira, para o Ministro e Secretário de 
Estado dos Negócios Estrangeiros, Silvestre Pinheiro Ferreira, datado de Filadélfia, 7 de Agosto 
de 1822. 

5 2 6 Id., ibid. Ofício n s . 4 do encarregado de negócios interino, Joaquim Barroso Pereira, para o 
Ministro e Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, Silvestre Pinheiro Ferreira, datado 
de Filadélfia, 17 de Agosto de 1822. 

5 2 7 Id., ibid. 

5 2 8 AUGUSTIN, George, ob. cit., p. 968-969. 
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o ministro Silvestre Pinheiro Ferreira enviou, a 11 de Fevereiro de 1822, uma 
carta a John Quincy Adams informando-o desta escolha. Constâncio ocupou 
este posto entre Novembro de 1822 e J u n h o de 1823, a l tura em que 
apresenta a sua demissão, por não estar de acordo com a forma de governo 
existente em Portugal, depois Vila-Francada529. 

Francisco Solano Constâncio nasceu em Lisboa, em 1777, e estudou 
medicina em Londres e Edimburgo, tendo sido presidente da Natural History 
Society e membro da Royal Medical Society. Apesar desta longa estada na 
Grã-Bretanha não nut r ia grande simpatia pelos ingleses e, u m a vez 
terminados os estudos, passou por Hamburgo, Holanda e Paris, tendo 
regressado a Lisboa, por volta de 1799, onde exerceu medicina até 1807. 
Imbuído dos ideais revolucionários conviveu na capital portuguesa com 
Junot e Lannes, de quem se afastou nas vésperas da primeira invasão 
francesa, tendo nesta altura saído de Portugal, nunca mais voltando ao país, 
nem mesmo quando, em 1836, lhe foi oferecido o lugar de deputado. A 
independência do Brasil e a emancipação da América espanhola estiveram 
no centro das suas preocupações e, entre 1818 e 1822, juntamente com José 
Diogo de Mascarenhas Neto e Cândido José Xavier publicou os Annaes das 
Sciencias, das Artes e das Letras530. 

A missão de Francisco Solano Constâncio t inha como objectivos 
principais o tentar acabar com a pirataria que prejudicava o comércio 
marítimo português, convencer os norte-americanos da dignidade do novo 

5 2 9 BOURDON, Léon, ob. cit., p. 191; 620; MAGALHÃES, José Calvet de, ob. cit., p . 97, 333; 
SOUSA, Maria Leonor Machado de — Um ano de diplomacia luso-amertcana. Francisco Solano 
Constâncio (1822-1823), p. 45, 53 , 77 e The Ghost e Francisco Solano Constâncio, Lisboa, 
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, 1978, p. 89, 96-
98. 

5 3 0 SOUSA, Maria Leonor Machado de — Um ano de diplomacia luso-americana. Francisco Solano 
Constâncio (1822-1823), p. 11-13, 17, 19-22 e The Ghost e Francisco Solano Constâncio, p . 
34-62; 102; SILBERT, Albert —Autour de Francisco Solano Constando. «Bulletin des Etudes 
Portugaises et de L'Institut Français au Portugal», Coimbra, 14, 1950, p. 133-135; 151. A 
tradução portuguesa deste trabalho foi publicado na colectânea SILBERT, Albert — Do Portugal 
cio Antigo Regime ao Portugal oitocentista, 2 a . ed., Livros Horizonte, 1977, p . 121-125; 138-
139; QUEIRÓS, Francisco Fortunato —Annaes das Sciencias das Artes e das Letras (Parts, 
\818-1822). Ia.Parte, Porto, Centro de História da Universidade do Porto, 1983, p. 17; 
NUNES, Fátima — Notas para o estudo do periodismo científico: «Annaes das Sciencias das 
Artes e das Letras» (1818-1822). «Cultura. História e Filosofia»,Instituto Nacional de 
Investigação Centífica — Centro e História da Cultura da Universidade Nova de Lisboa, Lisboa, 
6, 1987, p. 667-668. 

543 

file:///818-1822


governo de Lisboa, desenvolver relações comerciais interessantes para 
Portugal e funcionar como observador do continente americano5 3 1 

O ministro Silvestre Pinheiro Ferreira pretendia obter informações 
detalhadas acerca das embarcações apresadas, de forma a est ipular a 
indemnização a pedir e instruia o encarregado de negócios a convencer o 
governo de Washington que não se negociariam quaisquer "convenções 
comerciais", nem se concederiam vantagens, à navegação americana, em 
Portugal ou no Brasil, enquanto este assunto não estivesse resolvido. Por 
ouro lado, o ministro pretendia também saber a melhor forma de lidar com a 
Dinamarca e a Suécia, por causa das ilhas de S. Tomás e S. Bartolomeu, 
para onde, como vimos, os corsários levavam presas por tuguesas 5 3 2 . 
Pinheiro Ferreira, porém, alimentava um outro desígnio. Temendo uma 
invasão do território metropolitano português, por parte das potências da 
Santa Aliança, queria fazer uma liga com os Estados Unidos, os novos 
estados latino-americanos e com o Haiti, a fim de que fosse garantida a 
independência de uns e de outros, contra qualquer agressão. A legação 
portuguesa deveria ser o centro das negociações e, uma vez em Washington 
ou em Filadélfia, Constâncio deveria estabelecer canais de comunicação com 
os diversos países, a quem explicaria os "princípios politicos" do governo 
português, de forma a que os plenipotenciários se reunissem numa das duas 
cidades norte-americanas acima referidas. Os Estados Unidos seriam o 
"centro e a alma" deste Congresso, todavia, caso não quisessem fazer parte 
desta a l iança e con t inuar neut ra i s , o ministro de terminava que o 
encarregado de negócios prosseguisse as diligências com as outras nações, 
passando, então, a reunião de todos os interessados a efectuar-se em 
Portugal. Com estes projecto, Silvestre Pinheiro Ferreira pretendia frustar os 
intentos da Santa Aliança e encontrar novos mercados para os produtos 
agrícolas portugueses, cujo escoamento estava a ser dificultado pela Grã-

5 3 1 SOUSA, Maria Leonor Machado de — Um ano de diplomacia luso-americana. Francisco Solano 
Constâncio (1822-1823), p. 74. 

5 3 2 Despacho n s . 1 do Ministro e Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, Silvestre 
Pinheiro Ferreira, para o encarregado de negócios, Francisco Solano Constâncio, datado de 
Lisboa, 11 de Fevereiro de 1822, transcrito por SOUSA, Maria Leonor Machado de, ob. cit., p. 
133-134. 
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Bretanha5 3 3 . Es ta iniciativa megalómana, como seria de esperar, não 
encontrou qualquer apoio por parte do governo amer icano, pouco 
interessado em imiscuir-se nos assuntos europeus. O próprio Solano 
Constâncio admirava-se que o ministro tivesse pensado no êxito e na 
exiquibilidade de um tal plano, limitando-se, apenas, a aflorar este assunto, 
jun to das au to r idades e s t adun idenses , as qua is imedia tamente o 

recusaram534 . 
O diplomata, por seu lado, achava vantajoso o estreitamento dos 

laços comerciais com os Estados Unidos e o estabelecimento de relações 
amigáveis e de comércio com as antigas colónias espanholas , agora 
independentes. A aproximação com estas repúblicas poderia revelar-se muito 
importante para Portugal, caso o país se visse envolvido n u m a guerra 
marítima. Aliás, Constâncio em 25 de Março de 1822 diz que a América, já, 
na altura, com um certo peso na cena política internacional, "um dia não 
mui distante será a primeira parte do mundo". E, ainda, perguntava se caso 
se conseguisse uma aliança vantajosa com os Estados Unidos, Lisboa não 
poderia ceder a esse país uma das suas possessões no subcontinente 
indiano. Em sua opinião, Portugal pouco proveito tirava delas e um desses 
territórios poderia revelar-se importante para os norte-americanos, cujo 
comércio com a índia e com a China, t inha aumentado mui to 5 3 5 . Eram 
estas as preocupações, relativamente ao continente americano, do ministro 
português e de Constâncio, quando este, então em França, partiu para a 

América. 
Devido a dificuldades de carácter económico, o novo encarregado de 

negócios demorou a embarcar para os Estados Unidos, tendo chegado a 
Filadélfia apenas a 30 de Setembro de 1822 e apresentado as suas 

5 3 3 Despacho no. 9 do Ministro e Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, Silvestre 
Pinheiro Ferreira, para o encarregado de negócios, Francisco Solano Constâncio, datado de 
Lisboa, 24 de Agosto de 1822, transcrito por SOUSA, Maria Leonor Machado de, ob. cit., p. 
153-155. 

5 3 4 Despacho ne . 5 do encarregado de negócios, Francisco Solano Constâncio, para o Ministro e 
Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, Silvestre Pinheiro Ferreira, datado de Lisboa, 
Filadélfia, 22 de Novembro de 1822, transcrito por SOUSA, Maria Leonor Machado de, ob. cit., 
p. 187. 

535 ofício do encarregado de negócios, Francisco Solano Constâncio, para o Ministro e Secretário 
de Estado dos Negócios Estrangeiros, Silvestre Pinheiro Ferreira, datado de Londres, 25 de 
Março de 1822, transcrito por SOUSA, Maria Leonor Machado de, ob. cit., p. 142-144. 
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credenciais ao Presidente James Monroe em 14 de Novembro desse ano 5 3 6 . 
Como estamos a ver, toda a actividade diplomática de Francisco Solano 
Constâncio nos Es tados Unidos decorreu após a proclamação da 
independência do Brasil, por D. Pedro, reconhecida pelos Estados Unidos, 
em 1824, e por Portugal, em 1825. Uma vez em Filadélfia, teve uma 
entrevista com Joaquim Barroso Pereira que o pôs ao corrente do estado dos 
negócios luso-americanos. Focou, em particular, as actividades dos corsários 
armados por americanos e a recusa de Washington em aceitar a proposta de 
nomeação da comissão mista, aventada por Correia da Serra, para discutir o 
problema das indemnizações. Acerca da questão das reparações, Constâncio 
revela-se pessimista, pois devido às circunstâncias do país e ao estado de 
rebelião do Brasil, Portugal poucas vantagens comerciais podia oferecer aos 
Estados Unidos, que os induzisse a pagar as quantias reclamadas5 3 7 . 

Aliás, a sua opinião acerca dos americanos e do seu governo não é 
muito favorável. Classifica o executivo estadunidense de maquiavélico e 
possuidor de um "espírito mercantil", que "mal se disfarça com a capa da 
hipocrisia". E, acrescenta, ainda, que "esta gente é da genuína escola dos 
Jesuítas, e tudo o que fazem ou dizem é regido por máximas de trapaça 
forense."538 Além disto acusa os Estados Unidos de "ambição desmedida" e 
de se deixarem levar mais "pela cobiça que pela justiça"5 3 9 . 

5 3 6 SOUSA, Maria Leonor Machado de — Um ano de diplomacia luso-amerlcana. Francisco Solano 
Constâncio (1822-1823), p. 63; 66 e The Ghost e Francisco Solano Constâncio, p. 92-96; 
A.N.T.T. Ministério dos Negócios Estrangeiros, Arquivos das Legações, Ofícios das Legações e 
consulados portugueses, caixa 183 (n°.88) Despacho do encarregado de negócios interino, 
José Amado Grehon, para encarregado de negócios em Londres, Christóvão de Moraes 
Sarmento, datado de Filadélfia, 22 de Novembro de 1822. 

5 3 7 SOUSA, Maria Leonor Machado de, — Um ano de diplomacia luso-amerlcana. Francisco Solano 
Constâncio (1822-1823), p. 118-119 e ofício n°. 1 do encarregado de negócios Francisco 
Solano Constâncio para o Ministro e Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, Silvestre 
Pinheiro Ferreira, datado de Filadélfia, 6 de Outubro de 1822, transcrito por SOUSA, Maria 
Leonor Machado, ob. cit., p. 171-172. 

5 3 8 Ofício nB. 5 do encarregado de negócios Francisco Solano Constâncio para o Ministro e 
Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, Silvestre Pinheiro Ferreira, datado de 
Filadélfia, 22 de Novembro de 1822, transcrito por SOUSA, Maria Leonor Machado de — Um 
ano de diplomacia luso-amerlcana. Francisco Solano Constâncio (1822-1823), p. 186 e The 
Ghost e Francisco Solano Constâncio, p. 96. 

5 3 9 Ofício n°. 6 do encarregado de negócios Francisco Solano Constâncio para o Ministro e 
Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, Silvestre Pinheiro Ferreira, datado de 
Filadélfia, 4 de Dezembro de 1822, transcrito por SOUSA, Maria Leonor Machado de — Um ano 
de diplomacia luso-amerlcana. Francisco Solano Constâncio (1822-1823), p . 196. 
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Pouco tempo depois de Constâncio ter chegado aos Estados Unidos, a 
sentença do Mariana Flora, conforme destacámos amplamente, foi alterada 
n u m tr ibunal de segunda instância, tendo-se o diplomata mostrado 
indignado com as ati tudes das autoridades. E, o facto do Mariana Flora 
constar da lista das embarcações piratas apresadas pela marinha americana, 
motivou protestos enérgicos por parte do encarregado de negócios. Dado o 
apoio americano a estas actividades e às facilidades encontradas nas ilhas 
de S. Tomás e S. Bartolomeu, Constâncio advogava a criação de uma 
marinha forte, de forma a defender a navegação portuguesa, aconselhando, 
inclusive, a compra de navios nos Estados Unidos, pois aí os seus preços 
não eram demasiado elevados540. 

Apesar de nos primeiros ofícios, enviados para Lisboa, Francisco 
Solano Constâncio não fazer muitas referências ao Brasil, em Novembro de 
1822, informava que o cônsul americano no Rio de Janeiro, Condy Raguet, 
tinha feito publicar nos jornais de Filadélfia avisos declarando não serem 
mais exigidos certificados consulares por parte do governo brasileiro541. E, 
no ofício de 10 de Dezembro, mencionava que tinha sabido da aclamação de 
D. Pedro, a 12 de Outubro, como imperador. Apesar de dizer que não teceria 
comentários acerca deste assunto, não deixava de lamentar os males que daí 
decorreriam pa ra o Brasil e para os por tugueses aí estabelecidos. 
Classificava este episódio como criminoso e como sendo u m a "tirânica 
usurpação dos direitos da nação portuguesa e dos próprios brasileiros, para 
um Príncipe ambicioso, inexperiente e ins t rumento de u m a dúplice 
facção."542. 

5 4 0 Id., (bid., p . 121-125. 

5 4 1 A.N.T.T., Ministério dos Negócios Estrangeiros, Arquivo Central, correspondência recebida, 
correspondência das Legações Portuguesas. Washington, caixa 552 (1813-1823). Ofício do 
encarregado de negócios Francisco Solano Constâncio, para o cônsul Eugénio Antonio Lobato, 
datado de Filadélfia, 27 de Novembro de 1822; SOUSA, Maria Leonor Machado de, ob. cit., p. 
117. 

5 4 2 Ofício no. 8 do encarregado de negócios Francisco Solano Constâncio para o Ministro e 
Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, Silvestre Pinheiro Ferreira, datado de 
Filadélfia, 10 de Dezembro de 1822, transcrito por SOUSA, Maria Leonor Machado de, ob. cit., 
p. 203. 
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Além destes, outros problemas estiveram presentes no espírito do 
médico português, nomeadamente os relacionados com a independência dos 
países da América central e do sul, assunto que, como referimos, desde cedo 
o interessou. Foi grande admirador do patriota venezuelano, general 
Francisco de Miranda, tendo em Londres, feito parte do seu círculo5 4 3 . 

Os representantes da corte de Lisboa junto do governo americano 
foram homens activos e empreendedores, que se preocuparam em proteger os 
interesses e os súbditos portugueses nos Estados Unidos. Revelam-se 
também sempre empenhados em informar os seus superiores de tudo quanto 
ocorria na América, bem como dos rumos seguidos pelos norte-americanos 
no âmbito da política externa, sobretudo aquilo que de algum modo podia 
afectar as relações com Portugal. Dentre os diplomatas enviados para junto 
das autoridades estadunidenses destaca-se pela sua cul tura e prestígio, o 
célebre abade José Correia da Serra, íntimo de figuras de proa da nova 
república, cuja missão decorreu numa al tura particularmente difícil das 
relações luso-americanos. Cipriano Ribeiro Freire e Francisco Solano 
Constâncio foram também homens de grande valia intelectual que 
colocaram as suas capacidades ao serviço do seu país. José Rademaker 
exerceu funções de encarregado de negócios durante cerca de 11 anos e, 
apesar da doença e da falta de dinheiro, fez o melhor que pode em prol do 
seu país e dos seus concidadãos, nunca se recusando a cumprir quaisquer 
ordens superiores. O comércio, as actividades corsárias, a deserção de 
marinheiros são alguns dos assuntos que preocuparam estes diplomatas, 
para cuja solução tentaram contribuir segundo as suas aptidões. 

A nomeação destes homens mostra que Portugal, ao contrário de 
outras potências, não enviou apenas representantes de 3^. categoria para os 
Estados Unidos. De facto, segundo o historiador Wayne Cole, antes de 1815, 
nem a poeirenta, monótona e pouco sofisticada cidade de Washington, que 
não se podia comparar com as capitais europeias, nem o poder e estatuto da 
jovem república norte-americana atraiam os estadis tas estrangeiros5 4 4 . 

5 4 3 SOUSA, Maria Leonor Machado de, ob. cit., p. 22-24; 85. 

5 4 4 COLE, Wayne, ob. cit., p. 39. 
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Seriam, aliás, as más condições da nova capital americana que terão levado 
os diplomatas portugueses a fixar residência em Filadélfia, além desta cidade 
ser igualmente um importante porto marítimo. 
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6. Corpo consular português nos Estados Unidos. 

Além dos diplomatas acreditados jun to do governo americano, 
Portugal também possuia outro tipo de representantes em vários portos 
norte-americanos: os cônsules. 

Antes de nos debruçarmos sobre estes agentes, será importante fazer 
uma referência às suas atribuições e às leis por que se regiam, bem como 
proceder a um estudo sobre a evolução da rede consular portuguesa, em 
território dos Estados Unidos. Através da análise da sua correspondência, 
procuraremos determinar o papel que desempenharam, nos campos 
comercial e político, no âmbito das relações luso-americanas, e qual a sua 
contribuição para a resolução dos problemas surgidos entre os dois países, 
nomeadamen te a ques t ão dos ap re samen tos feitos por corsários 
estadunidenses, munidos de cartas de corso dos "insurgentes" da América do 
Sul. 

6.1. Importância dos agentes consulares portugueses e leis por que se 
regiam. 

Os precursores dos cônsules foram os comissários comerciais que as 
nações nomeavam a fim de proteger o seu comércio, aliás, segundo o 
visconde de Wildik, Portugal não pôde deixar de tomar parte na evolução da 
instituição consular, dadas as proporções adquiridas pela sua expansão 
comercial1. No século XVII, as funções do cônsules revestiam-se de um certo 
relevo, embora com o decorrer do tempo a sua importância diminuisse, 
tornando-se auxiliares e subalternos dos embaixadores, de tal modo que, no 
século XVIII, perderam algumas das suas atribuições, tais como exercerem 
funções de juízes entre os seus compatriotas2 . Porém, segundo Pradells 
Nadai, na segunda metade da centúria de setecentos, terminou uma época 
obscura de decadência da instituição consular no Ocidente. Mais do que 

1 FIGUEIREDO, Pedro Afonso (Visconde de Wildik) — Manual dos consulados de Portugal, tomo I, 
Lisboa, Imprensa Nacional, 1907, p. VII. 

2 A Z E ; V E D 0 , Maria Antonieta Soares de — Cônsules in SERRÃO, Joel (dir.) — "Dicionário de História 
de Portugal", vol. 2, Porto, Livraria Figueirinhas, 1981, p. 172 
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declínio, terá sido um período de transformação e adaptação às novas 
realidades impostas pelo desenvolvimento do estado moderno. Nesta altura, 
os vários países desenvolveram regulamentos, tanto para os seus próprios 
cônsules, como para os agentes estrangeiros no seu território. E o ponto de 
arranque de um novo ressurgimento do papel dos cônsules, consequência do 
desenvolvimento do comércio internacional, da Revolução Industrial, do 
liberalismo económico e da expansão da navegação mercantil. Além disto, o 
aumento do número de nações, devido aos primeiros processos de 
emancipação e descolonização, o incremento dos movimentos migratórios e 
o crescimento das comunidades nacionais, em territórios es t ranhos 
contribuíram para o renascer da instituição consular que alcança, de acordo 
com Pradells Nadai, o seu ponto culminante, o seu "século de ouro", durante 
a centúria de novecentos. Por outro lado, já no século XX, a Convenção de 
Viena, de 24 de Abril de 1963, definia os cônsules como sendo agentes 
oficiais de um estado nas cidades de um outro estado com o objectivo de 
proteger os seus interesses e o dos seus cidadãos, acrescentando, ainda, que 
os cônsules eram órgãos do estado, a operar no estrangeiro, sem que, no 
entanto, pudessem realizar actos de natureza política3. 

Os assunto relativos ao comércio português, desde 1755, estavam sob 
a alçada da Jun ta do Comércio, organismo, desde há muito, responsável, na 
prática, pelos negócios que hoje poderíamos designar de consulares4 . A 
primeira codificação das atribuições e deveres dos cônsules data de 9 de 
Outubro de 1789. Estas instruções, bastante pormenorizadas, pelas quais se 
deviam regular os cônsules portugueses, "definiam a indole e os fins da 
instituição consular"5. E, segundo Luís Teixeira de Sampaio, deu-lhes 
ensejo de pres ta rem informações e auxílio à act ividade comercial 

3 PRADELLS NADAL, Jesus — Diplomacia y Comercio. La expansion consular espahola en el slglo 
XVIII, Alicante, Universidad de Alicante — Instituto de Cultura «Juan Gil-Albert», 1992, p. 13; 18. 

4 SAMPAYO, Luiz Teixeira de, ob. cit., p. 70. 

5 FIGUEIREDO, Pedro Afonso (Visconde de Wildik), ob. cit., p. VIII; As "instrucções pelas quaes se 
devem regular os cônsules de Portugal nos portos maritimos dos estados e republicas para onde 
navegam e commerceiam os vassallos portuguezes, approvados por immediata resolução de 9 de 
outubro de 1789, tomada em consulta da real junta do commercio, agricultura, fabricas e 
navegação d'estes reinos e seus dominios." estão transcritas em FIGUEIREDO, Pedro Afonso 
(visconde de Wildik) (coord.) — Collecção de Legislação Portugueza contendo as leis. decretos, 
portarias, circulares e despachos relativos ao serviço consular, Lisboa, Inprensa Nacional, 1877, 
p. 1-4. 
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portuguesa. Por um lado, deviam participar à J u n t a do Comércio tudo 
quanto esta pudesse fazer em prol do comércio português, comunicar aos 
representantes de Portugal todos os projectos e negócios favoráveis ao país, 
cabendo-lhes também cuidar da moralidade nos negócios dos comerciantes 
lusos. Por outro, também lhes estavam reservadas "funções de conciliação, 
de inventário, arrecadação de espólios e vigilância marítima". Do Regimento 
de 1789 constava, ainda, a tarifa dos emolumentos a cobrar pelo corpo 
consular, os quais variavam conforme as nações. Os Estados Unidos não 
aparecem aqui referenciados por, na al tura , não existirem, cônsules 
portugueses nesse país6 . Em 1794, Jacome Ratton, deputado da Jun ta do 
Comércio, afirmava que os cônsules estavam obrigados a enviar informações 
à referida J u n t a sobre novas leis que fossem promulgadas acerca do 
comércio, direitos de entrada e saída, formação de novas instituições ligadas 
às trocas comerciais, artes, navegação e agricultura, bem como bancos e 
companhias de seguros, nos países onde residiam. Os vice-cônsules, por sua 
vez, estavam sujeitos às mesmas obrigações7. 

Um despacho de 28 de Maio de 1806, assinado por António de Araújo 
de Azevedo, ordenava aos cônsules que enviassem todas as missivas 
relacionadas com a actividade comercial, para a J u n t a do Comércio, 
organismo do qual passariam a receber as ordens relativas a esta matéria. 
No entanto, a restante correspondência consular deveria continuar a ser 

6 SAMPAYO, Luiz Teixeira, ob. cit., p. 70-71; FIGUEIREDO, Pedro Afonso (visconde de Wildik) — 
Manual dos consulados de Portugal, tomo I, p. IX-X e Collecção de Legislação Portugueza 
contendo as leis, decretos, portarias, circulares e despavhos relativos ao serviço consular, p. 4-5. 

7 "Deve ser da obrigaiçaõ dos cônsules informar o tribunal de qualquer ley nova promulgada nos 
paizes da sua rezidencia que regula as operaçoèns commerciaes do mesmo; as innovaçoens sobre 
as tarifas dos direitos de entrada, ou sahida; os novos estabelecimentos de commercio, de artes, 
de navegação, ou de agricultura, remetendo copias imprecas que pór la se espalhaõ ao publico. 
Estabelecimentos de cazas de banco, de companhias de seguros etc etc accompanhando cada 
objecto com as reflexoens que se lhes offerecerem. 

Prescrevendo a mesma obrigação aos visconsules, ou autorozidando-os a assim fazerem 
com a estes, estará o tribunal informando por huns na falta dos outros, e poderá ajuizar por 
tempo quaes saõ os mais beneméritos, e dignos da Real contenplaçaõ." A.N.T.T., Ministério dos 
Negócios Estrangeiros, Arquivo Central, correspondência recebida, correspondência dos 
consulados portugueses. Estados Unidos da América, caixa 273 (1788-1832). Parecer do 
deputado da Junta do Comércio, Jacome Ratton, acerca das questões levantadas, em 21 de 
Janeiro de 1794, pelo vice-cônsul de Portugal em Nova Iorque, John Abrams, datado de 
Lisboa, 13 de Março de 1794. 
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expedida para a Secretaria de Estado dos Negócios Estrangeiros e da 

Guerra8. 
Em 1811, foram promulgadas novas ordens, omissas em pontos 

importantes e em desacordo com leis e usos em vigor, o que causou muitos 
problemas. Apesar da necessidade de se reunirem todos os elementos 
dispersos num regulamento geral, este ainda demorou muito tempo a ser 
coligido. Refira-se, a propósito, que o regimento consular data de 1851, 
continuando-se aí, a utilizar o sistema de se emitirem ordens e instruções, 
sempre que necessárias e para resolver casos específicos. Por seu lado, as 
cartas de lei de 5 de Setembro de 1821 e 5 de Fevereiro de 1822 
regulamentaram, de modo provisório, as categorias e os vencimentos da 
carreira consular, tendo estes aspectos voltado em 1836, a ser objecto de 
legislação9. 

A carta de lei de 5 de Fevereiro de 1822 determinava que tinham de 
ser "naturaes do reino unido de Portugal, Brazil e Algarves, ou n'elle 
natural isados" todos os cônsu les pagos pelo es tado po tuguês . Os 
estrangeiros, no momento em funções, poderiam ser mantidos, no seu posto, 
ou demitidos, conforme o governo entendesse melhor para o serviço público. 
Por último, nos lugares onde os agentes consulares não recebessem qualquer 
vencimento, caso não residisse aí nenhum português, capaz de ocupar tal 
cargo, poderia ser nomeado um estrangeiro10. 

Um documento manuscr i to , guardado entre a correspondência 
proveniente dos vários consulados portugueses nos Es tados Unidos, 
infelizmente sem data, mas posterior à lei de 9 de Outubro de 1789, indicava 
os livros que os cônsules gerais deveriam possuir. Assim, t inham de constar 
do cartório dos consulados gerais livros de registo de ordens, cartas e 
decisões reais, quer emanadas da Secretaria de Estado, quer da J u n t a do 
Comércio, livros de registo de passaportes apresentados pelos navios 

8 FIGUEIREDO, Pedro Afonso (visconde de Wildik) (coord.) — Collecção de Legislação Portugueza 
contendo as leis, decretos, portarias, circulares e despachos relativos ao serviço consular, p . 9. 

9 FIGUEIREDO, Pedro Afonso (visconde de Wildik) — Manual dos consulados de Portugal, tomo I, 
p. X-XIIIi SAMPAYO, Luiz Teixeira, ob. cit., p . 7 1 . 

1 ° FIGUEIREDO, Pedro Afonso (visconde de Wildik) (coord.) — Collecção de Legislação Portugueza 
contendo as leis, decretos, portarias, circulares e despachos relativos ao serviço consular, p . 
2 7 . 
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portugueses, livros de registo das car tas de saúde, onde também se 
assentariam os passaportes emitidos pelo cônsul, livros de registo de 
escrituras, procurações, vendas, trespasses, reconhecimento de documentos, 
etc., livros de registo de correspondência com a Secretaria de Estado dos 
Negócios Estrangeiros e com a J u n t a de Comércio, livros de registo de 
baptismo, casamentos e óbitos e ainda um livro de registo dos membros da 
feitoria portuguesa. O autor deste documento era de opinião que apenas 
poderiam gozar dos privilégios da nação portuguesa os súbditos do país 
registados no livro da feitoria, tendo Lisboa de determinar as condições 
necessárias para o efeito. O autor deste documento, uma vez que, em alguns 
aspectos, as instruções enviadas deviam ter sido omissas, queria saber qual 
a farda a adoptar, as diligências a tomar em caso de naufrágio e o modo de 
receber o dinheiro gasto com os seus compatriotas em dificuldades, dado 
não haver câmbio, em Lisboa, para a moeda norte-americana. Além disto, e 
porque os navios estrangeiros pagavam um dólar, por tonelada, nos portos 
americanos, propunha que todas as embarcações estadunidenses, entradas 
em portos lusos, fossem obrigadas a satisfazer uma taxa equivalente11. 

O decreto de 26 de Abril de 1822 determinava que os cônsules e vice-
cônsules estrangeiros, em Portugal, não fossem compelidos a pagar mais do 
que os agentes consulares portugueses eram obrigados a despender nos seus 
respectivos países, para obterem o exequatur. No caso particular dos 
Estados Unidos, esta autorização era concedida pelo Presidente, sob forma 
de proclamação e referendada pelo Secretário de Estado, sem ser necessário 
pagar emolumento algum1 2 . Por outro lado, é de assinalar que os vice-
cônsules gozavam dos mesmos privilégios e t inham as mesmas atribuições 

1 1 A.N.T.T., Ministério dos Negócios Estrangeiros, Arquivo Central, correspondência recebida, 
correspondência dos consulados portugueses. Estados Unidos da América, caixa 273 (1788-
1832). Documento sem data e sem autor com informações acerca dos livros que os consulados 
gerais de Portugal deviam possuir e opiniões do seu autor acerca de alguns aspectos da 
actividade consular. 

1 2 Idem, correspondência recebida, correspondência das Legações Portuguesas. Washington, caixa 
552 (1813-1823). Ofício nQ. 2 do encarregado de negócios interino, Joaquim Barroso Pereira, 
paira o Ministro e Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, Silvestre Pinheiro Ferreira, 
deitado de Filadélfia, 30 de Julho de 1822. Vide Anexo II doe. ns. 49; FIGUEIREDO, Pedro 
Afonso (visconde de Wildik) — Collecção de Legislação Portugueza contendo as leis, decretos, 
portarias, circulares e despachos relativos ao serviço consular, 
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dos cônsules, quando, na falta ou Impedimento destes, exerciam funções 
consulares13 . 

O minis t ro Silvestre Pinheiro Ferreira, em ofício enviado ao 
encarregado de negócios Francisco Solano Constâncio, a 27 de Julho de 
1822, no qual falava da reorganização do corpo consular português, 
explicitava as tarefas de que estavam incumbidos. Além de cuidarem dos 
assuntos comerciais, deviam averiguar tudo quanto pudesse ser utilizado 
nas diligências em curso, com vista à obtenção de indemnizações pelas 
depredações cometidas por piratas, contra os barcos portugueses, de modo a 
que, no futuro, tais acções fossem evitadas. Os cônsules estavam também 
encarregados de obter informações relevantes para a navegação portuguesa, 
bem como sobre as leis e costumes, dos países onde residiam, aplicados ao 
comércio por tuguês . Todos estes dados deveriam ser enviados aos 
encarregados de negócios, os quais os dariam a conhecer a Lisboa, de forma 
a que o governo tomasse as providências que julgasse necessárias. 

Os encarregados de negócios, por seu lado, ficavam incumbidos de 
inspeccionar os consulados, enquanto não fossem determinadas as relações 
entre os cônsules e as legações, das quais passavam a ser considerados 
adidos. Tinham estes, ainda, de participar ao chefe da missão tudo quanto 
acontecia nos territórios sob sua jurisdição e pudesse influenciar o tráfico 
comercial. Desta maneira, os representantes diplomáticos, uma vez reunidas 
as diversas notícias obtidas, poderiam levar ao conhecimento do ministério, 
as que considerassem mais relevantes para o incremento do comércio. Por 
último, a correspondência consular com o ecxecutivo deveria continuar a 
processar-se do mesmo modo que até aí, dando os cônsules, contudo, 
conhecimento do seu conteúdo ao chefe da missão1 4 . 

1 3 Ofício do cônsul geral, Joaquim Barroso Pereira, para o cônsul geral Eugénio António Lobato, 
datado de Filadélfia, 1 de Dezembro de 1822, transcrito por SOUSA, Maria Leonor Machado de, 
ob. cit., p. 391. 

1 4 Ofício n s . 7 do Ministro e Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, Silvestre Pinheiro 
Ferreira, para o encarregado de negócios, Francisco Solano Constâncio, datado de Lisboa, 27 de 
Julho de 1822, transcrito por SOUSA, Maria Leonor Machado de, ob. cit., p. 149-150. 
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6.2. Evolução da rede consular portuguesa nos Estados Unidos. 

O primeiro cônsul português nomeado, em 1790, para os Estados 
Unidos, conforme referimos no capítulo 4, foi Inácio Palyart, agente da 
Companhia da Agricultura das Vinhas do Alto Douro em Filadélfia. Num dos 
primeiros ofícios enviados após a sua designação, Palyart diz ter escrito ao 
Departamento de Estado americano, na al tura ainda sediado em Nova 
Iorque, a pedir informações acerca do que deveria fazer para a sua patente 
ser reconhecida, dado esta, ainda não o ter sido pelo facto do Secretário de 
Estado, Thomas Jefferson, se achar ausente, em visita aos estados do sul. A 
propósito dos vlce-cônsules, que tencionava nomear pa r a os portos 
americanos, afirmava ir usar de circunspecção e cautela. Para o efeito, 
projectava empreender uma viagem através de todos os estados da união, de 
forma a escolher as pessoas mais aptas para o exercício dessas funções. 
Como o Congresso, a partir de 1 de Dezembro de 1790, iria passar a reunir-
se em Filadélfia, escolhera esta cidade para instalar o consulado-geral15. 

Como estamos a ver, logo após a sua nomeação, Palyart preocupou-
se em estabelecer uma rede de consulados em território estadunidense. No 
entanto, em Fevereiro de 1795, além do cônsul geral em Filadélfia, Portugal 
apenas tinha um vice-cônsul, John Abrams, em Nova Iorque. O vice-cônsul, 
James Barry, residente em Baltimore e com jurisdição sobre os estados do 
Maryland e da Virginia apresentara a sua demissão a 20 de Janeiro de 1795. 
James Barry alegava que os seus negócios não lhe deixavam tempo para 
tratar dos assuntos consulares, porém, em privado, afirmava que lhe ficava 
muito dispendioso exercer estas funções, pelas quais não recebia qualquer 
vencimento. Além do incómodo a que estava sujeito, via-se obrigado a pagar 
do seu próprio bolso as despesas do consulado16 . 

1 5 A.N.T.T., Ministério dos Negócios Estrangeiros, Arquivo Central, correspondência recebida, 
correspondência dos consulados portugueses. Estados Unidos da América, caixa 273 (1788-
1832). Ofício do cônsul-geral, Inácio Palyart, para o Secretário de Estado dos Negócios 
Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa Coutinho, datado de Filadélfia, 1790. Apesar de 
neste ofício não constar nem a data, nem o local onde foi escrito estamos em crer que o foi em 
Filadélfia, local de residência de Inácio Palyart, depois da sua nomeação como cônsul a 12 de 
Junho e antes de 16 de Outubro, data em que escreveu um outro ofício. 

1 6 Id., Ibidem. Ofício do cônsul-geral, Inácio Palyart, para a rainha D. Maria I, datado de Filadélfia, 
13 de Março de 1795 e Id., correspondência recebida, correspondência das Legações 
Portuguesas. Washington, caixa 550 (1777-1796). Ofício n2. 18 do ministro residente, Cipriano 
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Na realidade, parece que o agente consular em Baltimore pouco se 
preocupava com os assun tos portugueses, sobre os quais devia velar. 
Contudo, após a sua resignação, negava-se a entregar as credenciais, até à 
nomeação de um sucessor, que pretendia fosse o seu irmão, e, como forma 
de pressionar as autoridades portuguesas, recusava-se a dar informações 
acerca da saída de navios com destino a Portugal. O ministro residente 
português, Cipriano Ribeiro Freire, via-se, assim, obrigado a obter notícias 
por outras vias, além de que estava impedido de utilizar os navios 
consignados à casa de James Barry, para enviar a sua correspondência para 
Lisboa17. 

É aqui interessante notar que, segundo Cipriano Ribeiro Freire e 
Inácio Palyart, os lugares de vice-cônsul de Portugal nos Estados Unidos 
eram, ao princípio, muito pretendidos18. De facto, em 1798, o cônsul 
português em Liverpool, António Dias Faria, natural de Guimarães, pedia 
para ser colocado em Nova Iorque, mas a J u n t a do Comércio, não o 
autorizou, com o argumento de que era atributo dos cônsules gerais a 
nomeação de vice-cônsules19. Es tas funções traziam prestígio a quem as 
exercia e davam a possibilidade de realizar bons negócios com Portugal, que 
seriam, aliás, na opinião do cônsul, praticamente os únicos incentivos, sem 
que muitas vezes correspondessem às expectativas. Esta circunstância, 

Ribeiro Freire, para o Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de 
Sousa Coutinho, datado de Filadélfia, 24 de Fevereiro de 1795. 

1 7 "Nestes Estados Unidos naõ tem Sua Magestade nos lugares-consulares, quem se empregue no 
Seu Real Serviço, se naõ o vice-consul, Joaõ Abrams em Nova York. O vice-consul em Baltimore, 
James Barry, antes de dár a sua dimissaõ, pouco attendia a couza alguma respeitante a Portugal; 
e depois, recuzando de entregar a sua patente até que lhe seja nomeado successor, que 
pertende seja seu irmaõ para que sempre fique na familia este desavantajoso emprego, recuza 
até dár a simples informação da partida de navios daquelle porto para Portugal, e sou obrigado a 
mendigar estas noticias por outras vias, e a remetter debaixo de différente coberta este officio, 
quando o navio pertence, ou he consignado á sua mesma caza." Id., ibid. Ofício n s . 43 do 
ministro residente, Cipriano Ribeiro Freire, para o Secretário de Estado dos Negócios 
Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa Coutinho, datado de Filadélfia, 30 de Junho de 
1795. 

1 8 Id., correspondência recebida, correspondência dos consulados portugueses. Estados Unidos da 
América, caixa 273 (1788-1832). Ofício do cônsul-geral, Inácio Palyart, para a rainha D. Maria I, 
datado de Filadélfia, 13 de Março de 1795 e Id., correspondência recebida, correspondência das 
Legações Portuguesas. Washington, caixa 550 (1777-1796). Ofício nB. 18 do ministro residente, 
Cipriano Ribeiro Freire, para o Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, Luís 
Pinto de Sousa Coutinho, datado de Filadélfia, 24 de Fevereiro de 1795. 

1 9 Id., correspondência recebida, correspondência dos consulados portugueses. Estados Unidos da 
América, caixa 273 (1788-1832). Carta do cônsul em Liverpool, António Dias Faria, datada de 
27 de Agosto de 1798. 
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aliada ao dinheiro que era necessário desembolsar e ao trabalho a que este 
posto obrigava, levava os vice-cônsules a negligenciarem os seus deveres. 
Desta maneira, e porque só t inha conhecimento do que se passava nas 
outras parcelas do território norte-americano através das comunicações dos 
vice-cônsules, as informações expedidas para Lisboa não podiam ser muito 
exactas. Para obviar a este inconveniente, Inácio Palyart aconselhava a 
atribuição de um vencimento anual de forma a que fossem estimulados a 
cumprir com as suas obrigações, até porque o facto do comércio luso-
americano não ser de momento muito importante tornava escassos os 
emolumentos percebidos pelos vice-cônsules. E, se isto era mais um 
argumento a favor da necessidade destes receberem um salário, Palyart 
achava, no entanto, que o seu quantitativo deveria ser proporcional à sua 

utilidade. 
Apesar de todas as dificuldades porque passava de momento o tráfico 

entre os dois países, e dos limitados serviços que os vice-cônsules podiam 
prestar, a sua existência revelava-se imprescindível para a prosperidade de 
Portugal bem como para o desenvolvimento da sua mar inha e do seu 
comércio. Na realidade, estes agentes consulares, além de terem um bom 
conhecimento dos locais onde estavam implantados, podiam fazer respeitar 
o nome e a reputação de Portugal, apaziguar as discórdias entre as 
tripulações dos navios portugueses, evitar deserções e servir, entre outras 
coisas, de guias, intérpretes ou conselheiros. Por outro lado, se os 
americanos pretendessem realizar operações comerciais com as colónias 
portuguesas, as informações dos vice-cônsules revelar-se-iam de uma 
importância extrema, pois podiam "frustrar ou destruir os perniciosos 
effeitos" destes empreendimentos20 . 

Tanto Inácio Palyart como Cipriano Ribeiro Freire dão um grande 
destaque, nos seus ofícios, à extensão e aos vencimentos do corpo consular 
espanhol nos Estados Unidos. Madrid, além do cônsul geral em Filadélfia, 
possuia seis outros cônsules e vice-cônsules espalhados pelos diversos 
portos estadunidenses. Ambos os representantes portugueses concordavam 
que o limitado volume do comércio, entre a Espanha e os Estados Unidos, 

2 0 Id., (bid. Ofício do cônsul-geral, Inácio Palyart, para a rainha D. Maria I, datado de Filadélfia, 13 
de Março de 1795. 
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não justificava a existência de tantos agentes consulares, nem a despesa por 
eles ocasionada. Palyart, no entanto, explicava que isto era u m a forma de 
mitigar o espírito aventureiro dos americanos em relação à Espanha e suas 
colónias21. Cipriano Ribeiro Freire, por seu lado, num ofício posterior, 
referia o facto de George Washington ter concedido o exequatur ao cônsul 
geral da França e a mais seis cônsules e vice-cônsules deste país, espalhados 
pelo território estadunidense. A justificação para a profusão de agentes 
consulares, por parte das nações com um comércio importante com os 
Estados Unidos, tinha a ver com a enorme distância entre os vários portos e 
com a necessidade de terem imediatamente presentes representantes capazes 
de resolver quaisquer problemas que surgissem. E, na mesma missiva, o 
ministro enviava também u m a lista dos cônsules ingleses em território 
norte-americano e dos respectivos vencimentos, bem como outra com os 
ordenados dos franceses que t inham anteriormente desempenhado funções 

idênticas22. 
As despesas inerentes às funções de cônsul, a necessidade de se 

apresentar bem em público, o alto nível de vida e a falta dos proventos da 
actividade comercial, que estavam proibidos de exercer, justificavam, 
segundo Palyart, os altos salários atribuidos por Madrid aos seus agentes 
consulares. Porém, caso fosse concedida aos vice-cônsules portugueses 
autorização para continuarem a dedicar-se às suas actividades mercantis, 
Palyart era de opinião que os seus ordenados não deviam ser tão elevados 
quanto os dos cônsules espanhóis2 3 . Por seu lado, Cipriano Ribeiro Freire, 
além de recomendar que tanto o cônsul como os vice-cônsules fossem 
autorizados, tal como até aí, a dedicarem-se ao comércio, advogava que a 
estes últimos fosse atribuída a quantia de 200$000 ou 240$000 de ordenado 

2 1 Id . , ibtd. Ofício do cônsul-geral, Inácio Palyart, para a rainha D. Maria I, datado de Filadélfia, 13 
dê Março de 1795 e Id., correspondência recebida, correspondência das Legações Portuguesas. 
Washington, caixa 550 (1777-1796). Ofício no. 18 do ministro residente, Cipriano Ribeiro 
Freire, para o Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa 
Coutinho, datado de Filadélfia, 24 de Fevereiro de 1795. 

2 2 Id., ibid. Ofício ns. 46 do ministro residente, Cipriano Ribeiro Freire, para o Secretário de Estado 
dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa Coutinho, datado de Filadélfia, 5 de 
Julho de 1795. 

2 3 Id., correspondência recebida, correspondência dos consulados portugueses. Estados Unidos da 
América, caixa 273 (1788-1832). Ofício do cônsul-geral, Inácio Palyart, para a rainha D. Maria I, 
datado de Filadélfia, 13 de Março de 1795 
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anual. Segundo o ministro português, um tal vencimento seria suficiente 
para satisfazer os vice-cônsules que deixariam, assim, de considerar 
gratuitos os serviços prestados. Aliás, a proibição de se dedicarem ao 
comércio, derivava do facto de se querer preservar o seu prestígio para 
melhor fazerem face a cer tas situações e que gozassem "de todas as 
immunidades e privilégios" dado serem personalidades públicas. Além disto, 
esta interdição evitava conflitos entre os interesses portugueses, pelos quais 
tinham de zelar, e os seus próprios24. 

Em relação ao número de vice-cônsules que Portugal deveria ter nos 
Estados Unidos, Cipriano Ribeiro Freire e Inácio Palyart estavam de acordo. 
O país necessitava apenas de três: um em Boston com jurisdição sobre toda 
a Nova Inglaterra, outro em Nova Iorque com autoridade sobre o respectivo 
estado e, por fim, um outro em Baltimore que teria sob a sua alçada o 
Maryland e os estados do sul. Por seu lado, o cônsul geral residente em 
Filadélfia ficaria com competência sobre os estados da Pensilvânia e do 
Delaware25. Segundo Palyart, as funções de cônsul geral eram diferentes das 
dos vice-cônsules, na escolha dos quais, aliás, prometia usar da maior 
prudência. Dadas as exigências deste cargo, quem o exercesse devia estar 
liberto de quaisquer outras obrigações, que o impedissem de desempenhar 
convenientemente as suas funções26. Neste ponto, o seu pensamento não é 
coincidente com o de Freire, pois, como vimos, este era favorável a que o 
cônsul geral fosse autorizado a poder dedicar-se ao comércio. O ministro 
não parece achar as responsabilidades deste cargo tão absorventes, a ponto 
de ter de estar liberto de quaisquer outras actividades. 

Id., correspondência recebida, correspondência das Legações Portuguesas. Washington, caixa 
550 (1777-1796). Ofício nB. 18 do ministro residente, Cipriano Ribeiro Freire, para o Secretário 
de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa Coutinho, datado de 
Filadélfia, 24 de Fevereiro de 1795. 

Id., correspondência recebida, correspondência dos consulados portugueses. Estados Unidos da 
América, caixa 273 (1788-1832). Ofício do cônsul-geral, Inácio Palyart, para a rainha D. Maria I, 
datado de Filadélfia, 13 de Março de 1795 e Id., correspondência recebida, correspondência das 
Legações Portuguesas. Washington, caixa 550 (1777-1796). Ofício nB. 18 do ministro residente, 
Cipriano Ribeiro Freire, para o Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, Luís 
Pinto de Sousa Coutinho, datado de Filadélfia, 24 de Fevereiro de 1795. 

Id., correspondência recebida, correspondência dos consulados portugueses. Estados Unidos da 
América, caixa 273 (1788-1832). Ofício do cônsul-geral, Inácio Palyart, para a rainha D. Maria I, 
datado de Filadélfia, 13 de Março de 1795. 
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Inácio Palyart parece ter deixado a América nos finais de 18012 7 , pelo 
que, até 1805, altura em que José Rademaker chega a Filadélfia, Portugal 
não teve nenhum cônsul geral em território dos Estados Unidos2 8 . Durante 
este tempo o agente da Companhia da Agricultura das Vinhas do Alto 
Douro, João Francisco Chaves, deve ter exercido as funções de agente 
consular em Filadélfia. Esta informação é-nos dada pelo encarregado de 
negócios Francisco Solano Constâncio, o qual, em Janeiro de 1823, refere o 
facto da nação dever a este português, na altura "velho e desgraçado", a 
quantia de 84 dólares, soma que fora por ele despendida, em 1804, com a 
tripulação do navio Ceilão, naufragado perto de Nova Iorque29 . 

Logo após a sua chegada, Rademaker, em obediência às ordens 
recebidas, procurou entrar na posse dos documentos do consulado geral, 
não encontrando, porém, quaisquer papéis ou registos que pertencessem a 
esta representação, porque, até aí, não existira nenhuma secretaria geral do 
consulado, a não ser de nome. Perante isto, Rademaker anunciava que iria 
organizar os serviços consulares3 0 . 

"Brevemente espero apparecer aos pes de V. Excellencia em virtude da licença concedida pello 
Exms. Senhor Luiz Pinto de Souza." Id., ibid. Ofício do cônsul-geral, Inácio Palyart, para o 
Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, D. João de Almeida de Melo e 
Castro, datado de Filadélfia, 8 de Outubro de 1801. 

Id., correspondência recebida, correspondência das Legações Portuguesas. Washington, caixa 
551 (1797-1812). Ofício nQ. 1 do cônsul geral e encarregado de negócios, José Rademaker, para 
o Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, António de Araújo de Azevedo, 
datado de Washington, DC, 26 de Abril de 1805. 

Ofício nQ.13 do encarregado de negócios, Francisco Solano Constâncio, para o Ministro e 
Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, Silvestre Pinheiro Ferreira, datado de 
Filadélfia, 25 de Janeiro de 1823, transcrito por SOUSA, Maria Leonor Machado de, ob. cit., p. 
230. 

"Na conformedade do que Va. Ex013, me ordenou, procurei receber todos os papeis que 
exestissem no cartório deste consulado de Portugal; mas nem achei papeis, nem assento algum 
relativos a este consulado. Procurarei estabelecer a ordem dos registos necessários em todos 
estes portos, e toda a inteligência que eu poder alcançar a bem do commercio de Portugal a 
cummunicarei a Va. Ex013." A.N.T.T., Ministério dos Negócios Estrangeiros, Arquivo Central, 
correspondência recebida, correspondência das Legações Portuguesas. Washington, caixa 551 
(1797-1812). Ofício nB. 1 do cônsul geral e encarregado de negócios, José Rademaker, para o 
Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, António de Araújo de Azevedo, 
datado de Washington, DC, 26 de Abril de 1805. "Agora permitta-me Va. Ex° la. dàr-lhe parte de 
eu ter voltado para esta cidade de Philadelphia aonde, na conformidade das ordens de Va. 
Ex013., farei a minha residência. Aqui formarei huma secretaria regular do consulado-geral de 
Portugal, de que até agora naõ consta que houvesse mais do que o nome, e por essa falta naõ há 
aqui livros de registo, nem papeis alguns do passado, difficultando asim o conhecimento que 
alias poderia haver de progresso ou decadência do commercio de Portugal com estes Estados 
Unidos." Id., ibid. Ofício nQ. 2 do cônsul geral e encarregado de negócios, José Rademaker, para 
o Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, António de Araújo de Azevedo, 
datado de Filadélfia, 29 de Maio de 1805. 
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O encarregado de negócios e cônsul geral levou a bom termo esta 
tarefa, pois, em 1810, existiam seis vice-cônsules portugueses em território 
americano. Assim, Portugal t inha representantes em Nova Iorque, Boston, 
Baltimore, Norfolk, Alexandria e Wilmington, na Carolina do Norte (ver 
mapa VI. 1.) Todos, na opinião de Rademaker, eram negociantes de probidade 
e, dado não haver portugueses que ocupassem estes postos, vira-se obrigado 
a nomear americanos3 1 . Apesar desta afirmação, dentre estes seis vice-
cônsules, o de Wilmington, João Portugal Calhorda, era súbdito português, 
conforme apurará, em 1822, o cônsul geral de Portugal em Norfolk, Joaquim 
César de la Figanière e Morão32. 

O facto do corpo de vice-cônsules ser constituido por cidadãos dos 
Estados Unidos acabou por criar problemas, pois, em 1814, o Congresso 
proibiu os americanos de aceitarem cargos dados por países estrangeiros. 
Mediante esta decisão, o exequatur dos agentes consulares portugueses, à 
semelhança de outros em iguais circunstâncias acabou por ser revogado pelo 
Presidente. Na sequência desta decisão, José Rademaker informou D. Miguel 
Pereira Forjaz, então secretário do Conselho de Regência e encarregado da 
pasta dos negócios estrangeiros e da guerra, que os portos estadunidenses 
iriam ficar sem vice-cônsules, até que Lisboa enviasse alguém ocupar esses 
lugares. Considerava que não havia portugueses residentes na América 
capazes de exercerem tais funções3 3 . Não deixa de ser curiosa esta 
afirmação, dado, em 14 de Outubro de 1812, o encarregado de negócios ter 

Id., Ibid. Ofício nQ. 72 do cônsul geral e encarregado de negócios, José Rademaker, para o 
Ministro da Guerra e dos Negócios Estrangeiros, conde de Linhares, D. Rodrigo de Sousa 
Coutinho, datado de Filadélfia, 5 de Fevereiro de 1810. Vide Anexo II doe. nQ. 32. 

Ofício do cônsul geral, Joaquim César de Figanière e Morão, para o encarregado de negócios, 
Francisco Solano Constâncio, datado de Norfolk, 6 de Dezembro de 1822, transcrito por SOUSA, 
Maria Leonor Machado de, ob. cit., p. 395. 

"Por huma circular; Mr. Monroe, aqui Secretario de Estado; me participou que tendo-se no 
Congresso determinado o naõ permittir que cidadoens americanos servissem empregos dados 
por naçaõ alguma estrangeira, o Presidente mandaria retirar os exequaturs que havia concedido 
a taes cidadoens, que os authorisava a servirem de vice-consules estrangeiros nestes Estados 
Unidos. Por tal determinação ficarão estes portos sem vice-consules da naçaõ portugueza, em 
quanto Sua Alteza Real o Principe Regente Nosso Senhor naõ for servido mandar alguém para 
elles: cà, naõ ha portuguezes capazes de servirem taes lugares." A.N.T.T., Ministério dos 
Negócios Estrangeiros, Arquivo Central, correspondência recebida, correspondência das 
Legações Portuguesas. Washington, caixa 552 (1813-1823), Ofício n s . XXIX do cônsul geral e 
encarregado de negócios, José Rademaker, para D. Miguel Pereira Forjaz, secretário do 
Conselho de Regência e encarregado da pasta dos negócios estrangeiros e da guerra, datado de 
Filadélfia, 7 de Julho de 1814. 
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nomeado um comerciante português, estabelecido em Nova Iorque, Joaquim 
José Vasques Junior, para vice-cônsul de Portugal nesta cidade3 4 . Este, em 
1816, foi provido no posto de cônsul geral ad interim pelo ministro 
plenipotenciário José Correia da Serra tendo, para o efeito, recebido o 
exequatur do Presidente dos Estados Unidos35. 

O abade Correia da Serra, após ter entregue as suas credenciais às 
autoridades americanas e ao tentar tomar posse do arquivo da Legação 
portuguesa, verificou que José Rademaker que, como vimos, acumulava as 
funções de encarregado de negócios com as de cônsul geral, pretendia 
também confiar -lhe os documentos do consulado geral de Portugal. Uma vez 
que as suas instruções nada diziam a este respeito, o plenipotenciário 
resolveu não tomar conta de nenhuns papéis. Todavia, José Rademaker, 
impaciente por se libertar de todas as suas obrigações, entregou o seu 
exequatur a James Monroe, e o seu decreto de nomeação ao novo ministro 
português. Apesar do abade dizer que não t inha autoridade para aceitar a 
demissão de Rademaker, do cargo de cônsul geral, tendo de aguardar a 
decisão do governo, temendo que um vazio nes tas funções pudesse 
prejudicar o comércio luso-americano, resolveu nomear Joaquim José 
Vasques para o lugar que desempenhou até Junho de 1820, data da chegada 
do cônsul Joaquim Barroso Pereira. 

Embora, conforme se vê através da correspondência enviada por 
Joaquim José Vasques, este tivesse continuado a residir em Nova Iorque, 
Correia da Serra nomeou um americano, Anthony D. Duff, para vice-cônsul 
nesta cidade. Além disto, o abade confirmou os outros vice-cônsules 
portugueses em Boston, Filadélfia, Baltimore, Washington, Norfolk, 
Wilmington e Charleston (ver mapa VI.2). Todos, com excepção do titular do 
vice-consulado em Wilmington, João Portugal Calhorda, eram cidadãos do 

Id., correspondência recebida, correspondência dos consulados portugueses. Estados Untdos da 
América, caixa 273 (1788-1832). Certidão passada por José Rademaker em favor de José 
Joaquim Vasques Junior, datada de Germantown, 24 de Outubro de 1816. 

Id., ibid. Ofício do cônsul geral interino Joaquim José Vasques, para o Secretário de Estado dos 
Negócios Estrangeiros e da Guerra, 2 e . marquês de Aguiar, D. Fernando José de Portugal, 
datado de Nova Iorque, 7 de Dezembro de 1816 e carta do cônsul geral interino Joaquim José 
Vasques, para o rei D. João VI, sem data e sem lugar. 

564 



C (0 

6 
« o 
•d 



Estados Unidos, deste modo, a decisão do Congresso de 1814 não parece ter 

tido consequências para Portugal36. 
A entrada do navio português Globo no porto de Charleston, em 

Setembro de 1818, sob o falso pretexto de avarias e de necessitar de vender o 
casco e a carga, mas que, na realidade, fora capturado pelo corsário 
americano Irresistible, veio most rar que havia problemas relativos ao 
reconhecimento dos vice-cônsules portugueses, como agentes de um país 
estrangeiro. Assim, quando o vice-cônsul nesse porto, Charles Westendorff, 
quis apresentar queixa no «district court» contra os corsários do Irresistible, 
esta não foi aceite pelo juiz. O pretexto aduzido foi o de que Westendorff 
não tinha recebido o exequatur do governo americano. Até aí, estes agentes 
consulares estavam cobertos pela autorização concedida ao cônsul geral. 

O Departamento de Estado foi consul tado, a propósito deste 
incidente, havendo informado que todos os cônsules e vice-cônsules de 
países estrangeiros t inham de possuir um exequatur individual. A fim de 
evitar problemas semelhantes aos outros vice-cônsules, Correia da Serra 
resolveu adoptar um sistema diferente, de modo a satisfazer as exigências 
das autoridades es tadunidenses , pois os vice-cônsules t inham de ser 
nomeados pelo ministro plenipotenciário da nação que representavam, 
deviam ter um exequatur pessoal e não lhes era reconhecida nenhuma 
autoridade, fora da cidade onde residiam. Devido a isto, o abade Correia da 
Serra nomeou de novo os vice-cônsules já em funções, ao mesmo tempo que 
alargou as áreas das suas competências, de modo a cobrir todo o território 
dos Estados Unidos. 

As jurisdições dos vários vice-cônsules ficaram assim distribuidas: o 
de EJoston ficou com autoridade sobre os estados do Massachusetts e do New 
Hampshire; o de Nova Iorque sobre todo o estado e ainda sobre a parte 
oriental de Nova Jérsia; o de Filadélfia sobre a Pensilvânia; o Delaware e a 
parle ocidental de Nova Jérsia; o sucessor do agente consular em Baltimore, 
sobre o Maryland; o de Norfolk sobre a Virginia; o de Wilmington sobre a 
Carolina do Norte e o de Charleston sobre a Carolina do Sul. Além destes 
nomeou mais três vice-cônsules, um para o distrito de Columbia, outro para 

BOURDON, Léon —José Corrêa da Serra. Ambassadeur du Royaume-Uni de Portugal et Brésil à 
V/ashlngton 1816-1820, p. 14-15. 
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a Georgia e ainda um outro para a Luisiana e portos do golfo do México37. 
Aliás, se atentarmos no mapa VI.3, vemos como ficou distribuído o corpo 
consular português nos Estados Unidos, após 1818. De qualquer modo, 
quando Joaquim Barroso Pereira tomou posse do consulado geral queixou-
se da não existência de arquivo, nem livros de registo. Uma vez que queria 
organizar o consulado, com ordem e método, pedia para lhe ser enviada a 
Resolução de 16 de Janeiro de 1816, com o novo regimento e instruções para 
os cônsules portugueses38 . Em Fevereiro de 1822, enviou para Lisboa uma 
relação detalhada dos consulados e vice-consulados portugueses nos 
Estados Unidos e, apesar da sua distribuição ser muito semelhante à de 
Correia da Serra, existem, contudo, algumas diferenças (ver mapa VI.4). 
Assim, além do cônsul geral, Portugal possuia dois cônsules e oito vice-
cônsules. O cônsul residente em Baltimore t inha jur isdição sobre o 
Maryland e o de Alexandria sobre o Distrito de Columbia. Em relação aos 
vice-cônsules, a s u a distr ibuição era a seguinte: o de Boston t inha 
autoridade sobre todos os portos dos estados que consti tuíam a Nova 
Inglaterra, o de Nova Iorque sobre os estados de Nova Iorque, Connecticut e 
a parte oriental de Nova Jérsia, enquanto os de Filadélfia, Baltimore, 
Norfolk, Wilmington e Charleston continuavam com as jurisdições já 
definidas por Correia da Serra. A Georgia, tal como a Luisiana e os portos do 
golfo do México es tavam debaixo da alçada dos agentes consulares 
residentes, respectivamente, em Savannah e em Nova Orleães. Além destes, e 
apesar de não constar da relação referida, também existiam agentes 
consulares em Newport, Rhode Island e New Haven, no Connecticut, 
elevando-se, assim, a 10 o número de vice-cônsules. Para as Floridas, 
recentemente cedidas aos Estados Unidos, não havia ninguém escolhido, 
nem parecia de momento justificar-se tal nomeação. Porém, quando se 

Id., ibid., p. 110-111. 

A.N.T.T., Ministério dos Negócios Estrangeiros, Arquivo Central, correspondência recebida, 
correspondência dos consulados portugueses. Estados Unidos da América, caixa 273 (1788-
1832). Ofício do cônsul geral, Joaquim Barroso Pereira, para o Secretário de Estado dos 
Negócios do Reino e da Justiça e Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, 
Tomás António de Vilanova Portugal, datado de Filadélfia, 16 de Agosto de 1820. 

566 





verificasse a necessidade de representantes portugueses, nesses territórios, 
seriam precisos dois, um para St. Augustin e outro para Pensacola39. 

Silvestre Pinheiro Ferreira, através do ofício de 27 de Junho de 1822, 
já atrás mencionado, dava a conhecer a Francisco Solano Constâncio a 
nova organização dos consulados portugueses. Por um lado, suprimiam-se 
todos aqueles que foram considerados de pouca utilidade, como forma de 
evitai- despesas inúteis ao estado; por outro, criaram-se novos consulados 
nos portos onde era julgada necessária a presença de um agente consular 
português. Tal verificava-se nos Estados Unidos, devido aos constantes 
prejuízos causados pelos piratas à navegação portuguesa. 

Além disto, suprimiram-se os consulados existentes em cidades 
si tuadas longe da orla marítima, encarregando-se destas funções, nas 
capitais, que eram também portos de mar, os primeiros adidos das legações 
portuguesas. Desta maneira, ao mesmo tempo que se procuravam identificar 
os interesses políticos com os comerciais, reduziam-se os funcionários. 

O número total dos consulados portugueses, no estrangeiro, ficou 
reduzido a 33, dos quais 7 se localizavam nos Estados Unidos, nos portos de 
Filadélfia, Boston, Nova Iorque, Baltimore, Norfolk, Charleston e Nova 
Orleães, para onde t inham sido nomeados, respectivamente, Joaquim 
Barroso Pereira, Francisco Vicente Spinoza da Câmara Perestrelo, Eugénio 
António Lobato, José Joaquim Ramos Zuzarte, Joaquim César de la 
Figanière e Morão, Germano Ferreira Rego e Diogo Maria Gallard. Todos 
tinham a faculdade de nomear vice-cônsules, nas regiões sob sua jurisdição, 
tendo para o efeito, de enviar propostas à Secretaria de Estado dos Negócios 
Estrangeiros, a fim de obter aprovação. 

Esta reorganização dos consulados levou também a uma nova 
redistribuição das respectivas áreas de jurisdição. Assim, Francisco Vicente 
Spinoza da Câmara Perestrelo t inha autoridade sobre Boston, os portos do 
Massachusetts e do New Hampshire, enquanto as áreas de competência de 

3 9 Id., ibtd. Lista dos consulados portugueses nos Estados Unidos da América, datada de 8 de 
Fevereiro de 1822, anexa ao ofício do cônsul geral, Joaquim Barroso Pereira, para o Ministro e 
Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, Silvestre Pinheiro Ferreira, datado de 
Filadélfia, 18 de Fevereiro de 1822; Ofício do cônsul geral, Eugénio António Lobato, para o 
encarregado de negócios, Francisco Solano Constâncio, datado de Nova Iorque, 17 de Outubro 
de 1822, transcrito por SOUSA, Maria Leonor Machado, ob. cit., p. 374. 
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Eugénio António Lobato eram Nova Iorque e a costa oriental de Nova 
Jérsia40 . 

Alguns meses depois, Barroso Pereira dizia não achar necessária a 
nomeação de mais vice-cônsules para os distritos consulares existentes e 
pedia dois exemplares das leis promulgadas e que se viessem a promulgar 
sobre o comércio, bem como as pautas e tarifas alfandegárias. Um exemplar 
iria para o consulado em Alexandria e outro ficaria depositado no vice-
consulado de Filadélfia, dado a este último recorrerem a maior parte dos 
negociantes americanos que t inham negócios com Portugal, quando 
necessitavam de informações. Além disto, sugeria que os juizes das 
alfândegas portuguesas passassem uma guia a todos os navios despachados, 
a qual, acompanhada de uma relação resumida de cada género exportado e 
do seu respectivo valor, permitiria aos cônsules elaborar os mapas de 
importação e exportação das zonas sob sua jurisdição. Isto permitiria 
também verificar se t inham dado entrada nos Estados Unidos todas as 
mercadorias constantes da guia que acompanhava a carga. A adopção destas 
medidas seria muito útil, pois, o facto do tráfego comercial entre os Estados 
Unidos e Portugal se realizar, na s u a maior parte, a bordo de navios 
americanos impossibilitava comparações correctas entre as importações e as 
exportações. As cópias dos manifestos das cargas entregues nas alfândegas, 
pelos capitães, não eram suficientes, sendo necessário calcular os preços dos 
produtos em Portugal, de modo a que o seu valor pudesse ser confrontado 
com o dos bens exportados, dos portos estadunidenses, para território 
português. Segundo Barroso Pereira este cálculo era muito importante, dado 
que, só desta maneira, se poderia determinar com exactidão se o comércio 
luso-americano era ou não favorável a Portugal41. 

Ofício na. 7 do Ministro e Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, Silvestre Pinheiro 
Ferreira, para o encarregado de negócios, Francisco Solano Constâncio, datado de Lisboa, 27 de 
Julho de 1822, transcrito por SOUSA, Maria Leonor Machado de, ob. cit., p. 148-149 e ob. cit., 
p. 71-72; BRANDÃO, Fernando de Castro — O Consulado-Geral de Portugal em Boston. 
Subsídios para a sua História, s.L, Ministério dos Negócios Estrangeiros, [1995], p. 11 e 99. 

"Ficando intelligencia acerca dos destrictos consulares que d'oravante ficão debaixo da minha 
immediata inspecção; e pelos quais estou responsável, tenho a notar pelo que diz respeito a 
nomeação de mais vice cônsules para os mesmos districtos, que não hé necessário mais 
nenhum, e achando-se este consulado geral unido á legação, que me sejão transmittidos dous 
exemplares das leys commerciaes já promulgadas e que se forem promulgando, assim como as 
pautas e tarifas das alfandegas mandadas formalizar, para remetter hum dos exemplares ao 
consulado de Alexandria no districto de Columbia, ficando o outro no vice consulado desta 
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Na segunda metade de 1822, chegaram à América os novos cônsules 
gerais, para as cidades de Baltimore, Boston, Norfolk, Nova Iorque e Nova 
Orlea.es42. No entanto, Germano Ferreira Rego, que fora nomeado para 
Charleston, ainda, no início de Outubro de 1822, não se t inha apresentado, 
nem a Constâncio, nem no seu posto4 3 . Como não localizámos nenhuma 
correspondência deste agente consular, estamos em crer que nunca exerceu 
as funções para as quais fora escolhido. 

O consulado de Nova Iorque teve vida efémera, pois foi abolido por 
decreto de 19 de Julho de 1823. Numa memória, datada de Outubro de 1823, 
o cônsul geral em Nova Iorque, Eugénio António Lobato expunha as suas 
ideias acerca da melhor forma de organizar o serviço consular português nos 
Estados Unidos. Assim, o território americano devia ser repartido em dois 
consulados gerais: um com jurisdição sobre Nova Iorque e os estados do 
Norte e o outro sobre a Pensilvânia e os estados do sul. Achava que apenas 

cidade aonde praticamente recorrem os negociantes que commercião com os estados 
portuguezes, quando necessitão de qualquer informação. 

Sendo quaze todo o commercio que d'estes Estados se faz com os estados e dominios 
portuguezes; em navios americanos, e alguns de outras naçoens ainda que poucos, não hé 
possível poder formar o mappa comparativo da importação com a exportação, para os nossos 
portos. Poder-se-ha sim, ainda que com algum trabalho obter das alfandegas, copias dos 
manifestos que os capitaens alli entregão, mas isto não hé sufficiente; não se devendo calcular o 
valor dos géneros importados pelo preço corrente do mercado, mas sim pelo que valião ou 
custarão no porto portuguez d'onde forão exportados, para confrontar com o valor dos géneros 
exportados destes estados para os nossos portos; e cujo objecto julgo assaz necessário para se 
saber com exactidão, se nos he favorável ou não o mesmo commercio. 

Pareceria-me por tanto muito a bem do serviço nacional, e que V. Exa. colheria dados mais 
certos, ordenando-se aos juizes das alfandegas, que todos os navios que despacharem por 
sahida, levem huma guia passada por elles, accompanhada de hum mappa resumido declarando 
a totalidade de cada género e seo respectivo valor, assignado pelo mesmo capitão, corretor ou 
despachante do navio, e remettendo elles a mesma guia ao consul portuguez em carta fechada, 
mas sem officio suprindo a isso a mesma guia. Deste modo poderá o consul formar o mappa da 
exportação do seo districto juntamente com o da importação, e fiscalizar se o navio deo entrada 
de todos os géneros especificados na respectiva guia." A.N.T.T., Ministério dos Negócios 
Estrangeiros, Arquivo Central, correspondência recebida, correspondência dos consulados 
portugueses. Estados Unidos da América, caixa 273 (1788-1832). Ofício do cônsul geral, 
Joaquim Barroso Pereira, para o Ministro e Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, 
Silvestre Pinheiro Ferreira, datado de Filadélfia, 26 de Outubro de 1822. 

Id., ibid. Ofício ns. 1 do cônsul geral, Eugénio Antonio Lobatto, para o Ministro e Secretário de 
Estado dos Negócios Estrangeiros, Silvestre Pinheiro Ferreira, datado de Nova Iorque 15 de 
Outubro de 1822 e ofício ns. 1 do cônsul geral, Diogo Maria Gallard, para o Ministro e Secretário 
de Estado dos Negócios Estrangeiros, Silvestre Pinheiro Ferreira, datado de Filadélfia, 2 de 
Outubro de 1822 e ofício nQ. 2 do cônsul geral, Diogo Maria Gallard, para o Ministro e Secretário 
de Estado dos Negócios Estrangeiros, Silvestre Pinheiro Ferreira, datado de Filadélfia, 18 de 
Outubro de 1822, transcrito por SOUSA, Maria Leonor Machado, ofa. cit., p. 374; BRANDÃO, 
Fernando de Castro, ob. cit., p. 12. 

Ofício na . 2 do encarregado de negócios, Francisco Solano Constâncio, para o Ministro e 
Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, Silvestre Pinheiro Ferreira, datado de 
Filadélfia, 18 de Outubro de 1822, transcrito por SOUSA, Maria Leonor Machado de, ob. cit., p. 
178 e ob. cit., p. 71-72. 
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um consulado geral não era suficiente para cuidar dos interesses 
por tugueses , sobre tudo porque os vice-cônsules eram estrangeiros, 
preocupando-se somente com os emolumentos. Deste modo, todos os anos a 
coroa portuguesa perdia direitos elevados, devido ao contrabando, e muitos 
tripulantes conseguiam desertar e ficar nos Estados Unidos. Além disto, 
estes agentes consulares não cuidavam dos marinheiros que, por razões 
alheias à sua vontade, ficavam retidos na América e queriam regressar a 
Portugal. Tudo isto, segundo Eugénio António Lobato, fazia com que muitos 
portugueses, que tanta falta faziam à marinha e à agricultura, se tivessem 
naturalizado americanos. Os vice-cônsules, por outro lado, muitas vezes 
não se preocupavam em dar informações correctas às autoridades lusas, do 
estado sanitário dos portos americanos. A confirmar esta sua última 
asserção, dizia que fora o primeiro a participar à Jun ta de Saúde, em Lisboa, 
logo após a sua chegada a Nova Iorque, a 15 de Outubro, a existência de 
uma epidemia de febre-amarela nas cidades de Baltimore, Nova Orleães e 
Pensacola44. 

No entanto, os vice-cônsules portugueses, nos Estados Unidos, vão 
merecer referências elogiosas por parte de Francisco Solano Constâncio, 
sobretudo os de Boston e de Savannah . O primeiro, pelo t rabalho 
desenvolvido no caso do navio Mariana Flora e o segundo pelo que fizera em 
prol dos escravos, propriedade de súbditos portugueses, a bordo do General 
Ramirez, apresado por um cúter americano, episódio ao qual faremos 
referência mais à frente45. Em atenção serviços prestados, o representante 
português pedia a Silvestre Pinheiro Ferreira que escrevesse a ambos "uma 
carta honrosa", em nome do rei, o que lhes foi concedido46. 

A.N.T.T., Ministério dos Negócios Estrangeiros, Arquivo Central, correspondência recebida, 
correspondência dos consulados portugueses. Estados Unidos da América, caixa 273 (1788-
1832). Ofício do cônsul geral. Eugénio Antonio Lobato, para o Ministro e Secretário dos Negócios 
Estrangeiros, conde de Palmela, D. Pedro de Sousa Holstein, datado de Nova Iorque, 14 de 
Outubro de 1823; Memória do cônsul geral, Eugénio Antonio Lobato, datada de Nova Iorque, 13 
de Outubro de 1823 e ofício n s . 1 do cônsul geral, Eugénio Antonio Lobato, para o Ministro e 
Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, Silvestre Pinheiro Ferreira, datado de Nova 
Iorque, 15 de Outubro de 1822. Vide Anexo II doe. nB. 50. 

Ofício nB. 5 do encarregado de negócios, Francisco Solano Constâncio, para o Ministro e 
Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, Silvestre Pinheiro Ferreira, datado de 
Filadélfia, 22 de Novembro de 1822, transcrito por SOUSA, Maria Leonor Machado de, ob. cit., 
p. 190. 

SOUSA, Maria Leonor Machado de, ob. cit., p. 72. 
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Aliás, a opinião de Francisco Solano Constâncio, expressa no ofício 
de 14 de Maio de 1823, acerca da rede consular nos Estados Unidos, é 
diferente da de Eugénio António Lobato. Assim, para o encarregado de 
negócios, os estados do Maine e Rhode Island deviam ficar unidos ao 
consulado do New Hampshire e os do Massachusetts, e do Connecticut ao 
de Nova Iorque. Achava, ainda, que eram desnecessários cônsules na 
Carolina do Sul e em Nova Orleães, excepto se fosse autorizada a 
importação de tabaco do Kentucky. Nos estados da Virginia e do Maryland 
bastava a existência de vice-cônsules e os cônsules aí residentes podiam ser 
colocados noutro locais, onde seriam muito úteis, como por exemplo, nos 
portos da Colômbia, do México e em Havana. No seguimento desta proposta, 
aconselhava que Diogo Gallard, nomeado cônsul para Nova Orleães, fosse 
enviado ao México numa missão permanente. Constâncio pretendia, ainda, 
que o chefe da legação portuguesa nos Estados Unidos fosse autorizado a 
designar vice-cônsules provisórios, para as zonas que não dependiam de um 
cônsul geral. Por outro lado, a supressão de um consulado geral melhoraria 
as condições dos outros cônsules, pois o vencimento do agente consular que 
deixava de existir, podia ser distribuído por todos os outros. Além do mais, 
esta medida, atendendendo ao estado das finanças portuguesas, revelar-se-
ia muito útil, pois poderiam estender-se as relações consulares ao Haiti, 
México e Colômbia47. 

De referir, ainda, que apenas os consulados de Boston e Nova Iorque 
percebiam emolumentos suficientes, os de Norfolk e Baltimore eram 
insignificantes e os de Nova Orleães e Charleston praticamente inexistentes. 
A si tuação agravar-se-ia quando os navios, com dest ino ao Brasil, 
deixassem de ser despachados pelos cônsules portugueses, dado serem muito 
poucos os barcos que zarpavam para Portugal e ilhas atlânticas. Para obviar 
às dificuldades, Francisco Solano Constâncio aconselhava a adopção de 
novos regulamentos, a fim ser autorizada a importação de produtos até aí 
proibidos. Recomendava também, a estipulação de uma gratificação anual 
"para cada ano, segundo o estado das cousas, e regulada pelo ano anterior". 

4 7 Ofício nB. 28 do encarregado de negócios, Francisco Solano Constâncio, para o Ministro e 
Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, Silvestre Pinheiro Ferreira, datado de 
Filadélfia, 14 de Maio de 1823, transcrito por SOUSA, Maria Leonor Machado de, ob. cit., p. 
307-308. 
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Assim, para 1823, os cônsules de Boston e Nova Iorque deviam ter uma 
bonificação menor, por os seus consulados disporem de um rendimento 
maior e nada seria pago ao cônsul geral em Filadélfia porque, como também 
era primeiro adido da legação, recebia um ordenado superior a todos os 
outros. Os cônsules portugueses recebiam ordenados muito inferiores aos 
dos outros países, nomeadamente aos da Espanha, França e Grã-Bretanha. 
Deste modo, em sua opinião, deveria oscilar, no mínimo, entre 150 e 300 
dólares anuais , a gratificação a atribuir-lhes4 8 . Assim, os cônsules de 
Boston e Nova Iorque receberiam 200 dólares e 300 os de Baltimore e 
Norfolk49. 

6.3. Cônsules Gerais 

6.3.1. Inácio Paly art 

Num dos primeiros ofícios expedidos para Lisboa Inácio Palyart dizia 
que, embora ainda não tivesse recebido instruções, considerava parte das 
suas atribuições enviar informações relativas ao comércio. Além disto, 
comprometia-se a fazer um resumo anual das trocas entre os dois países, de 
modo a determinar o balanço do comércio luso-americano. A fim de poder 
levar a cabo esta tarefa, solicitava que fosse ordenado aos comandantes dos 
navios portugueses, o registo dos seus manifestos de carga, nos consulados 
de Portugal50. 

Ofício n°. 29 do encarregado de negócios, Francisco Solano Constâncio, para o Ministro e 
Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, Silvestre Pinheiro Ferreira, datado de 
Filadélfia, 19 de Maio de 1823, transcrito por SOUSA, Maria Leonor Machado de, ob. cit., p . 
314-315; BRANDÃO, Fernando de Castro, ob. cit., p. 12. 

Ofício n e . 30 do encarregado de negócios, Francisco Solano Constâncio, para o Ministro e 
Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, Silvestre Pinheiro Ferreira, datado de 
Filadélfia, 27 de Maio de 1823, transcrito por SOUSA, Maria Leonor Machado de, ob. cit., p . 
324. 

A.N.T.T., Ministério dos Negócios Estrangeiros, Arquivo Central, correspondência recebida, 
correspondência dos consulados portugueses. Estados Unidos da América, caixa 273 (1788-
1832). Ofício do cônsul-geral, Inácio Palyart, para o Secretário de Estado dos Negócios 
Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa Coutinho, datado de Filadélfia, 1790. Apesar de 
neste ofício não constar nem a data, nem o local onde foi escrito, estamos em crer que o terá sido 
em Filadélfia, local de residência de Inácio Palyart, depois da sua nomeação como cônsul, a 12 
de Junho, e antes de 16 de Outubro, data em que escreveu um outro ofício. 
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Inácio Palyart apresentou as suas credenciais a Thomas Jefferson, 
depois deste ter regressado a Filadélfia. No decorrer da conversa mantida na 
cerimónia, o Secretário de Estado referiu que, dado não existir nenhum 
tratado de comércio entre os dois países, Palyart seria reconhecido de forma 
igual aos dos cônsules das potências sem qualquer convénio firmado com os 
Estados Unidos. Thomas Jefferson acrescentou, ainda, que o Congresso 
certamente faria passar uma lei, concedendo ao executivo poderes para 
decidir acerca das condições sobre as quais poderiam actuar os cônsules das 
nações "bem dispostas para estes estados mas com as quaes naõ avia 
trattado"51 . Mais uma vez, estas afirmações de Jefferson vêm demonstrar o 
interesse das autoridades americanas em assinar um tratado de navegação e 
comércio com Portugal. Dois dias depois desta entrevista, o cônsul 
português recebeu o seu exequatur, o qual data de 2 de Dezembro de 1790 e, 
após este reconhecimento por parte do executivo estadunidense, Inácio 
Palyart foi apresentado ao Presidente George Washington que o recebeu 
muito bem5 2 . Aliás, tal como mais tarde Cipriano Ribeiro Freire, Palyart 
revela-se um admirador de George Washington, acerca do qual diz ser "hum 
homem taõ extraordinário na historia do nosso tempo", referindo, ao mesmo 
tempo, a sua grande popularidade, diariamente em aumento5 3 . 

Id-, ibid. Ofício do cônsul-geral, Inácio Palyart, para o Secretário dos Negócios Estrangeiros e da 
Guerra, Luís Pinto de Sousa Coutinho, datado de Filadélfia, 19 de Março de 1791. 

"George Washington President of the United States of America. 
To whom it may concern 

Ignatius Palyart having produced to me his commission as consul general for Her Most 
Faithful Magesty the Queen of Portugal within the United States I do hereby recognize him as 
such and declare him free to exercise within the said United States such functions and powers 
as may be given or permitted by the laws of the land to the consuls of nations between whom 
and the United States no treaty or convention exists, for permitting specific powers and 
functions to be exercised by their consuls reciprocaly. 

In testimony where of I have caused these letters to be made patent and the seal of the 
United States to be hereunto affixed. — given under my hand at the city of Philadelphia 2 day of 
December in the year of Our Lord 1790 and of the independence of the United States of America 
the fifteenth 

by the President signed George Washington 
Thomas Jefferson." Id., ibid. Ofício do cônsul-geral, Inácio Palyart, para o 

Secretário dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa Coutinho, datado de 
Filadélfia, 19 de Março de 1791 e exequatur de Inácio Palyart anexo ao ofício de 19 de Março. 

Id., ibid. Ofício do cônsul-geral, Inácio Palyart, para o Secretário de Estado dos Negócios 
Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa Coutinho, datado de Filadélfia, 27 de Junho de 
1791. 
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Inácio Palyart informava que o Congresso, desde a entrada em vigor 
da Constituição, t inha passado legislação gravosa relat ivamente às 
mercadorias chegadas aos Estados Unidos, a bordo de navios estrangeiros. A 
intenção destas leis era a de desencorajar a navegação dos outros países, 
pois, na realidade, todos os estrangeiros pagavam direitos mais elevados que 
os norte-americanos. Assim, os direitos de tonelagem eram de 6 cêntimos 
(48 réis) por tonelada para as embarcações nacionais e de 50 cêntimos (400 
réis) para todas as outras. Além disto, as mercadorias que chegavam a bordo 
de barcos de outras potências pagavam ainda mais um direito de 10%. E, 
como exemplo, apontava o caso de uma carga de 280 pipas de vinho, que, 
quando transportada por um navio português, pagava mais 680$000 do que 
se o fosse por uma embarcação estadunidense. O comércio de Portugal com 
os Estados Unidos estava, porém, na mão de portugueses, porque os capitais 
dos americanos não eram suficientes para lhes permitir suportar a demora 
inerente às negociações com a Europa. Portugal enviava, conforme já 
amplamente referimos, nos capítulos 2 e 3, bens de produção própria e em 
contrapartida recebia mercadorias americanas que chegavam aos seus portos 
a bordo de barcos estadunidenses5 4 . 

"A rezidencia do Congresso como Vossa Excellencia ja estará informada será do primeiro de 
Dezembro em diente em Philadelphia e por consequência nesta cidade he que vou establecer o 
consulado geral de Portugal. Esse corpo legislativo se acha presentemente em vacância — 
durante os dous ajuntamentos que tiveraõ desde a nova Constituição passarão varias leyes entre 
as quaes a dos impostos sobre os géneros de emtrada, milita muito contra as bandeiras 
estrangeiras, pois o seu effeito he de disanamar a navegação delias para estes portos, porquanto 
nós portuguesas como estrangeiros estamos sujeitos a pagar 10 por cento de mais sobre os 
direitos que houver sobre a entrada dos nossos géneros em casco Portuguese, alem disto hà o 
direito sobre a lutaçaõ dos navios tonnage que importa a meio peso duro por tonnelada quando 
os americanos so pagaõ 6 / 1 0 0 : 0 0 0 de hum pezo, de modo que por hum calculo que hoje remetto 
a meu tio o Senhor Jacome Ratton deputado a Real Junta do Commercio, vem huma carga de 
duzentas e outenta pipas de vinho (que he o quanto huma embarcação de cento e cinquenta 
toneladas pode levar) a pagar Reis 680S000 de mais que si tivesse vindo em casco amricano; ou 
por melhor eu explicar a luttaçaõ do navio portuguesa paga por cada tonnelada 400 reis e os 
americanos 48 reis e por estes vinhos virem em casco Portuguese paga de mais em cada pipa 2 
4 /5 de pesos ou 2$240 aqui verá Vossa Excellencia o prejuiso que resulta a nossa navegação e 
por consequência a perda dos frettes os quaes vem a centrar com os americanos. A maior parte 
do commercio de Portugal para estes estados he por conta de portugueses pois os cabedaes dos 
nacionaes ainda naõ saõ de consequência bastante para sustentar as demoras attendente as 
negociaçoens europeas. Os portugueses he que mandaõ os géneros da sua lavoura e os retornos 
vaõ daqui por conta délies em produçoens destas terras, elles he que saõ os principaes 
compradores dos trigos e milho que annualmente vaõ em cascos americanos para os portos de 
Portugal e seus dominios." Id., ibid. Ofício do cônsul-geral, Inácio Palyart, para o Secretário de 
Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa Coutinho, datado de 
Filadélfia, 1790. Apesar de neste ofício não constar nem a data, nem o local onde foi escrito 
estamos em crer que o foi em Filadélfia, local de residência de Inácio Palyart, depois da sua 
nomeação como cônsul a 12 de Junho e antes de 16 de Outubro, data em que escreveu um outro 
ofício; ofício do cônsul-geral, Inácio Palyart, para a rainha D. Maria I, datado de Filadélfia, 28 de 
Julho de 1795. 
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Fiel aquilo que considerava seu dever, o cônsul-geral continuava a 
enviar a Luís Pinto de Sousa Coutinho informações de carácter comercial. 
Assim, em 16 de Outubro de 1790, referia que a Câmara dos Representantes 
tinha, em 2 de Julho desse ano, discutido o aumento, de cerca de um terço, 
da maior parte dos produtos contidos na pauta alfandegária. Deste modo, 
também aumenta r iam as taxas aduanei ras sobre os vinhos, um dos 
principais produtos portugueses exportados para os Estados Unidos. 

Inácio Palyart dá também relevo a um episódio ocorrido com a 
exportação de farinhas para Portugal. O problema decorreu do facto dos 
comerciantes de Lisboa terem expedido ordens para a farinha ser enviada 
"athé o dia 20 de Abril mais dias menos dia"55. Os comissários encarregados 
das compras tomaram estas indicações à letra, não se preocupando em 
respeitar o dia 20 como data limite, tendo expedido alguma farinha nos 16 
dias subsequentes. Não chegaram, inclusive, a cumprir totalmente a última 
encomenda por ul trapasar em muito o prazo referido. Porém, quando as 
cargas chegaram à capital portuguesa o mercado encontrava-se saturado 
com este produto, pelo que os consignatários e os donos das cargas, 
prevendo grandes prejuízos, decidiram não pagar. Para o efeito, pretextaram 
que os prazos não t inham sido cumpridos, pois a farinha fora embarcada 
depois de 20 de Abril. Assim, protestaram os saques feitos sobre Londres, de 
modo a impedirem a liquidação do valor de todo o artigo expedido depois 
daquela data. Segundo Inácio Palyart, esta situação criou problemas aos 
comissários encarregados das compras, porque o montante das letras 
protestadas elevava-se a 5.000 libras esterlinas, que considerava uma 
"somma muito avultada para hum estado nacente", como era o caso dos 
Estados Unidos56 . Dado terem sido afectados vários comerciantes que desta 

5 5 Id., ibid. Ofício do cônsul-geral, Inácio Palyart, para o Secretário de Estado dos Negócios 
Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa Coutinho, datado de Filadélfia, 16 de Outubro de 
1790. Apesar de neste ofício não constar nem a data nem o local onde foi escrito estamos 
convencidos que o foi em Filadélfia, a 16 de Outubro de 1790, pois no início do ofício de 19 de 
Março de 1791 Inácio Palyart escreve que "A ultima carta que tive a honra de escrever a Vossa 
Excellencia foi em 16 de Outubro proximo passado...". Ofício do cônsul-geral, Inácio Palyart, 
para o Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa 
Coutinho, datado de Filadélfia, 19 de Março de 1791. 

5 6 Id., ibid. Ofício do cônsul-geral, Inácio Palyart, para o Secretário de Estado dos Negócios 
Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa Coutinho, datado de Filadélfia, 16 de Outubro de 
1790. 
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forma corriam o risco de falência, tentou-se fazer disto um caso nacional. 
No entanto, e como maneira de resolver a situação, começou-se por enviar a 
Londres uma pessoa munida com procurações dos interessados, a fim de 
tentar o reembolso junto dos "fiadores dos créditos que foraõ estabelecidos 
pelos constituintes de Lisboa e confirmados pelas cazas de Londres aos 
feitores desta"57. Caso esta diligência não resultasse, tentar-se-ia, então, em 
Lisboa obter os pagamentos negados. Para dar mais força a esta pretensão, 
os representantes dos reclamantes iriam munidos de cartas do Presidente 
dos Estados Unidos a apoiar esta exigência58. 

O cônsul geral referia o propósi to dos no r t e - amer i canos 
desenvolverem a sua navegação, tendo aumentado os direitos sobre as 
embarcações estrangeiras, já de si em desvantagem em relação às nacionais, 
devido a leis promulgadas a seu favor, pelo que, só adoptando um sistema 
igual, os europeus lhes poderiam fazer concorrência. Aliás, segundo Palyart, 
Portugal foi a nação mais prejudicada com tudo isto, pois não só o saldo da 
sua balança comercial com os Estados Unidos era negativo, como os seus 
barcos estavam excluídos do comércio com este país. O cônsul, no entanto, 
se considerava justo os americanos reservarem para si os fretes, dado 
consumirem os produtos portugueses, achava que, do mesmo modo, os seus 
concidadãos também t inham direito a tentar que as s u a s mercadorias 
fossem transportadas para a América do Norte a bordo dos seus navios. E, 
estimava em 218.750$000 a quantia desembolsada por Portugal, no decurso 
de 1790, no pagamento de fretes a navios estrangeiros, utilizados no 
transporte destes bens para os portos estadunidenses5 9 . Ainda, acerca deste 
assunto, Palyart citava o exemplo da França, que se encontrava numa 
situação parecida. Paris tomou, relativamente ao tabaco, principal produto 
importado dos Estados Unidos, medidas idênticas às que o Congresso 

Id., ibid. Ofício do cônsul-geral, Inácio Palyart, para o Secretário de Estado dos Negócios 
Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa Coutinho, datado de Filadélfia, 16 de Outubro de 
1790. 

Id., ibid. Ofício do cônsul-geral, Inácio Palyart, para o Secretário de Estado dos Negócios 
Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa Coutinho, datado de Filadélfia, 16 de Outubro de 
1790. 

Id., ibid. Ofício do cônsul-geral, Inácio Palyart, para o Secretário de Estado dos Negócios 
Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa Coutinho, datado de Filadélfia, 19 de Março de 
1791. 
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tentava implementar. Esta decisão vedava, na prática, o t ransporte de 
tabaco para portos franceses a bordo de barcos americanos, o que o cônsul 
não deixava de considerar justo, pois achava "ser muito natural a todas as 
naçoens de apouparem os frettes dos géneros que estaõ obrigados a tirarem 

de outra parte"60. 
Os cereais eram os géneros que Portugal importava dos Estados 

Unidos em maior quantidade, dando bons lucros o fabrico de farinhas a 
partir deles. Faltava apenas conseguir-se que fossem transportados por 
embarcações portuguesas. Este escambo t inha tal alcance que, desde o 
início da Primavera, haviam saído de portos estadunidenses mais de 80 
navios, carregados com cereais, para Portugal, dos quais só quinze, de 
pequena tonelagem, eram portugueses. A fim de diminuir esta desproporção, 
Palyart propunha a adopção de um imposto de 30 réis sobre cada alqueire de 
cereal, entrado em território nacional, a bordo de navios estrangeiros e todo 
quanto chegasse em barcos portugueses deveria estar isento desta taxa. Esta 
medida deveria ser suficiente para alcançar este objectivo, embora pudessem 
ser tomadas outras disposições, sendo, sobretudo, necessário conseguir 
adgumas vantagens para a mar inha mercante lusa, de modo a que os 
comerciantes a utilizassem cada vez mais6 1 . 

Conforme já tivemos oportunidade de referir, no capítulo 3, o cônsul 
português estava convencido que as exportações de vinhos para os Estados 
Unidos iriam conhecer um incremento. Assim, considerava ser esta a altura 

6 0 Id., ibid. Ofício do cônsul-geral, Inácio Palyart. para o Secretário de Estado dos Negócios 
Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa Coutinho, datado de Filadélfia, 27 de Junho de 
1791. 

6 * "O Portugal ja tem experimentado o benifficio que lhe resulta da manufactura das sua farinhas, e 
a que nos fica he ver como avemos de transportar o graõ de modo a reservarmos os frettes para 
nossa bandeira. Por sima de outenta embarcaçoens sahiraõ destes portos para o Portugal desde 
o principio da Primavera com cargas de graõ, e emtra estas so quinz de piqueno lotte he que 
heraõ portuguesas, daqui pudera Vossa Excellencia a julgar da disporporçaõ que há contra nos. 
Seria adientar-me e querer propor hum plano para obviar esta grande perda que fazemos dos 
frettes, porem com submiçaõ a Vossa Excellencia, pareceria-me assertado que si se pussesse 
trinta reis de direito sobre cada alquer de graõ que emtrasse em Portugal, e que se perdoa-se 
este direito quando fosse cascos portugueses que o levassem, achava eu que bastaria este 
premio para animar os navios portugueses a serem os portadores de hum género que 
annualmente tiramos de paiz estrangeiros e que pelo seu vulto emprega huma quantidade 
immensa de navios. Meios mais eligiveis do que este se puderiaõ adoptar, a idea que eu 
desejara inculcar he offrecer huma aventagem aos navios portugueses cujo effeito seria animar 
ou por melhor diser forçar os speculadores de graõ a darem os seus frettes aos nossos navios." 
Id., Ibid. Ofício do cônsul-geral, Inácio Palyart, para o Secretário de Estado dos Negócios 
Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa Coutinho, datado de Filadélfia, 27 de Junho de 
1791. 
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ideal para a a s s ina tu ra de um t ra tado de comércio com os norte-
americanos62 . 

No ofício de 19 de Março de 1791, Inácio Palyart envia um relato 
circunstanciado do discurso do Presidente George Washington, realizado 
ante o Congresso, em 8 de Dezembro de 1790, o primeiro depois da entrada 
em vigor da nova Constituição. De forma a tornar perceptível a Luís Pinto de 
Sousa Coutinho a mensagem presidencial, o cônsul geral dava alguns 
informações acerca do governo dos Estados Unidos antes de 1790. O poder 
do Congresso era limitado, não tendo autoridade para lançar impostos, 
deste modo "a divida nacional ficou durante o termo de onze annos sem 
provimento sufficiente para o pagamento dos juros."6 3 Como a experiência 
anterior mostrara ser necessário abdicar de algumas prerrogativas para 
melhor conservar outras, os estados concederam ao Congresso a faculdade 
de impor impostos uniformes para todos. Decidido isto, o Secretário do 
Tesouro, Alexander Hamilton, foi encarregado de encontrar um plano capaz 
de pagar a dívida nacional que se elevava a quase 76 milhões de dólares, 
sendo necessários cerca de 3.800.000 dólares para pagar os juros e para mais 
algumas despesas do governo. Segundo o plano de Hamilton, os rendimentos 
das alfândegas e os impostos sobre todos as bebidas alcoólicas destiladas 
eram suficientes para a liquidação deste montante. Antes da apresentação 
deste projecto as obrigações emitidas pelo governo t inham caído muito, 
havendo subido logo que dele se tomou conhecimento64. 

Id., ibid. Ofício do cônsul-geral, Inácio Palyart, para o Secretário de Estado dos Negócios 
Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa Coutinho, datado de Filadélfia, 19 de Março de 
1791. 

Id., ibid. Ofício do cônsul-geral, Inácio Palyart, para o Secretário de Estado dos Negócios 
Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa Coutinho, datado de Filadélfia, 19 de Março de 
179 1. 

A dívida externa dos Estados Unidos, acrescida dos juros, elevava-se a 11.710.378 dólares, até 
finais de 1790, enquanto a dívida interna acrescida dos juros, até à mesma data, importava em 
40.414.085 dólares. A isto juntavam-se 21.500.000 dólares, correspondentes à dívida 
contraída pelos estados durante a guerra, e 186.427 dólares, relativos devidos aos vencimentos 
dos oficiais estrangeiros ao serviço americano. Tudo isto somado dava 75.800.881 dólares. Os 
juros da dívida externa calculados para 1791 elevavam-se a 542.599 dólares, os da dívida 
interna a 1.696.563 dólares, os das dívidas dos estados a 826.624 dólares e os dos ordenados 
dos oficiais estrangeiros a 11.185 dólares. Além disto, o governo necessitava, ainda, de 
740.232 dólares para despesas da denominada civil list. Adicionadas estas parcelas chegava-se 
ao resultado de 3.817.203 dólares. Verifica-se uma discrepância neste ofício de Inácio Palyart, 
pois, quando faz o cálculo dos juros computa a dívida interna em 54.124.444 dólares. Id., ibid. 
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Foram alvo também, de atenção, por parte de Inácio Palyart, as 
negociações para a a s s ina tu ra de um t ra tado com a Inglaterra e a 
possibilidade da promulgação de uma lei que proibisse a ent rada de 
mercadorias a bordo de navios estrangeiros, excepto se fossem transportadas 
pelas embarcações dos países onde eram produzidos ou que permitissem aos 
barcos estadunidenses carregar produtos não americanos. Além disto, era 
mencionado um provável agravamento dos direitos sobre a aguardente de 
cana. Segundo o cônsul, se se atendessem às circunstâncias que levaram à 
formulação desta proposta de lei e aos efeitos que produziria se viesse a ser 
aprovada, isto equivaleria a uma guerra mercantil com a Inglaterra que, 
devido aos Actos de Navegação que publicara, era de facto, a potência mais 
atingida65. 

Nos finais de Julho de 1795, Inácio Palyart enviou para Lisboa um 
extenso ofício dirigido à rainha D. Maria I, no qual expunha os 28 artigos 
constantes do Tratado de Amizade, Comércio e Navegação celebrado em 
Londres a 19 de Novembro de 1794, entre os Estados Unidos e a Grã-
Bretanha. Aliás, conforme vimos, Cipriano Ribeiro Freire também dava 
grande relevo nos seus ofícios a este convénio anglo-americano. A 
circunstância de ser muito vantajoso para a Inglaterra, aliada à reacção 
desfavorável do Senado ao artigo 12Q, o qual t ra tava do comércio 
estadunidense com as Antilhas inglesas, levava o cônsul geral a duvidar que 
este acordo viesse a ser posto completamente em execução. Além disto, dada 
a oposição que o tratado suscitava entre a população, não punha de lado a 
hipótese deste nunca vir a ser ratificado. Por outro lado, Palyart achava que 
o conhecimento do estipulado no convénio iria ser muito esclarecedor para 
todas as potências marítimas que tivessem de negociar com os Estados 
Unidos66. E, mais uma vez, referia os direitos de tonelagem que as 

6 5 Id., ibid. Ofício do cônsul-geral, Inácio Palyart, para o Secretário de Estado dos Negócios 
Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa Coutinho, datado de Filadélfia, 19 de Março de 
1 791. 

6 6 "Tal he em resumo a substancia do tratado celebrado em Londres aos 19 de Novembro de 1794 
emtre Sua Magestade Britânica, e os Estados Unidos. O muito que elle he favorável a Inglaterra e 
decisão do Senado sobre o 12» e mais complicado artigo fazem que ainda seja duvidosa a sua 
total execução alem de que os ânimos do povo se achaõ de tal modo indispostos que parece 
impossível o ratifficar-se ja mais. (...) e vem a ser que alguns regulamentos deste tratado 
diffundaõ huma grande luz sobre todas as potencias maritimas que houverem de negociar com 
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embarcações es t rangeiras t i nham de pagar à e n t r a d a nos portos 
estadunidenses, muito superiores às dos americanos. Daí, que o artigo 159. 
do acordo versasse este aspecto, de modo a salvaguardar os interesses 
britânicos67. 

Po outro lado, no ofício de 28 de Outubro de 1801, Inácio Palyart 
começava por felicitar D. João de Almeida de Melo e Castro, 5 9 . conde das 
Galveias, pela sua nomeação como secretário de Estado dos Negócios 
Estrangeiros e da Guerra, nele formulando algumas considerações acerca do 
governo americano e das rivalidades que o p u n h a m republicanos a 
federalistas. Referia o facto de muitos dos que t inham servido sob as 
administrações de George Washington e John Adams terem sido demitidos, 
sob a presidência de Thomas Jefferson, para dar lugar a elementos do 
partido do poder, o republicano-democrático. Justificava-se isto, dizendo-se 
que nas repúblicas a maneira de todos terem acesso aos cargos lucrativos 
era o de serem ocupados alternativamente por elementos das várias facções. 
E, como esperar que os vários postos ficassem vagos, por morte ou demissão 
dos seus titulares, poderia ser muito demorado, uma forma de acelerar o 
processo de mudança era afastar os seus detentores e substitui-los por 
outros. De qualquer modo, já durante a administração de Adams existiam 
alguns privilegiados que ocupavam os lugares-chave. Além disto, prometia-se 
que, uma vez repartidos os postos governamentais, entre republicanos e 
federalistas, nas nomeações subsequentes, ter-se-ia apenas em conta as 
qualidades do candidato e não a sua cor política. Não deixa de ser 
interessante notar o relevo dado por Palyart a estes factos, e de achar 
importante enviar tais informações para Lisboa. Aliás, o cônsul acaba por 
concluir que o executivo estadunidense se achava "composto pela secta 
republicana". Dentre as personalidades que o compunham, realçava a figura 
do Secretário de Estado, J a m e s Madison, e tecia t ambém alguns 
comentários acerca do corpo judicial que era o mesmo das anteriores 
administrações, embora os republicanos planeassem reduzir o número de 

estes estados." Id., ibid. Ofício do cônsul-geral , Inácio Palyart, pa ra a r a i n h a D. Maria I, da tado 
de Filadélfia, 28 de Ju lho de 1795. 

6 7 Id., ibid. 
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juízes. Palyart dizia, ainda, que se temia pelo futuro da união norte -
americana, devido à intransigência de Thomas Jefferson. 

O tratado franco-americano, a febre-amarela em Nova Iorque, Norfolk 
e Portland, a abundância das colheitas, o aumento da população americana 
devido à imigração, as nomeações de representantes diplomáticos, para os 
vários países da Europa, bem como a renúncia, por parte dos Estados 
Unidos, em ter representantes em Portugal e na República Batava, por uma 
questão de economia, eram outros dos assuntos aflorados neste ofício68. 

Inácio Palyart faz, também, uma breve descrição e história do 
Kentucky e do Vermont, referindo a sua próxima admissão como estados da 
união. Aliás, no seu discurso de 8 e Dezembro de 1790, George Washington 
recomendava que as pretensões do Kentucky fossem satisfeitas. As lutas 
contra os ameríndios eram igualmente focadas no ofício de 19 de Março de 
1791, no qual noticiava que o recontro ocorrido na confluência dos rios S. 
Joseph e St Mary fora favorável aos indígenas. Este sucesso tornara-os mais 
ousados, levando-os a aproximar cada vez mais das fronteiras, de modo que 
o governo estava a considerar enviar uma expediçâio contra eles, na 
Primavera seguinte. 

O c ô n s u l p o r t u g u ê s t a m b é m as s ina l ava a s dif iculdades 
experimentadas pela navegação americana no Mediterrâneo, alvo de 
depredações dos piratas do Norte de África. Referia, ainda, que 14 cidadãos 
norte-americanos estavam presos em Argel, pretendendo os seus captores o 
avultado resgate de 40.000 dólares, que não fora pago, para não encorajar os 
norte-africanos. Aliás, as medidas que estavam a ser adoptadas, pareciam 
ser iguais às seguidas por Portugal, as quais consistiam no envio de forças 
navais para proteger a navegação. Aliás, o governo argelino merecia pouca 
confiança, sobretudo porque o Dei estava velho e não se sabia qual iria ser a 
política do seu sucessor, para com os Estados Unidos69 . Entretanto, fora 

6 8 Id., Ibid. Ofício do cônsul-geral, Inácio Palyart, para o Secretário de Estado dos Negócios 
Estrangeiros e da Guerra, D. João de Almeida de Melo e Castro, datado de Filadélfia, 8 de 
Outubro de 1801. 

6 9 Id., ibid. Ofício do cônsul-geral, Inácio Palyart, para o Secretário de Estado dos Negócios 
Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa Coutinho, datado de Filadélfia, 19 de Março de 
1791. 
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nomeado um emissário para renovar o tratado de amizade com Marrocos, o 
qual, segundo constava, estava também encarregado de sondar esta potência 
no sentido de conseguir a sua mediação numa negociação de paz com 
Argel70. Apesar dos extensos ofícios expedidos, por Inácio Palyart, para 
Lisboa, parece que este descurava as suas obrigações de cônsul geral. A 
investigação por nós efectuada no Arquivo Nacional da Torre do Tombo, não 
nos permitiu encontrar a correspondência de Inácio Palyart. entre 27 de 
Junho de 1791 e 13 de Março de 1795. Apesar do cônsul não ser um 
correspondente muito prolífico, escreveu alguns ofícios ao ministro Luís 
Pinto de Sousa Coutinho ao longo destes quatro anos, pois, em 13 de Março 
de 1795, mencionava ter escrito a sua última carta oficial em Novembro de 
179471. E, na mesma al tura em que escrevia o ofício com informações 
circunstanciadas acerca do tratado anglo-americano, Cipriano Ribeiro Freire 
acusava-o de passar pouco tempo em Filadélfia e de descurar as suas 
obrigações72. Na realidade, na missiva de 28 de Ju lho de 1795, o cônsul 
geral limitava-se a expor os vários artigos do tratado anglo-americano e, 
como vimos, a tecer algumas considerações acerca de dois pontos que 
considerava de mais interesse para Portugal. Não se debruçava, porém, sobre 
nenhum aspecto específico relativo às relações luso-americanas, excepto no 
que respeitava aos direitos de tonelagem, que eram aliás os mesmos para os 
outros países. 

Mas os problemas de Inácio Palyart não ficam por aqui. Em Janeiro 
de 1793, o cônsul geral recebera 8.000 dólares "em géneros e escritos de 
dívida" por conta dos proprietários da corveta Nossa Senhora da Conceição, 
negociantes do Rio de Janeiro. Como este dinheiro não lhes tivesse chegado 
às mãos, tomaram providências em Lisboa, por intermédio de um 

Id., ibid. Ofício do cônsul-geral, Inácio Palyart, para oSecretário de Estado dos Negócios 
Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa Coutinho, datado de Filadélfia, 27 de Junho de 
1791. 

Id., ibid. Ofício do cônsul-geral, Inácio Palyart, para a rainha D. Maria I, datado de Filadélfia, 13 
de Março de 1795. 

"O consul-geral de Portugal, Ignacio Palyart, ha mezes que apenas apparece nesta capital da sua 
residência, e abnega totalmente estas suas obrigaçoens, sem attender a couza alguma de seu 
immediato cargo." Id., correspondência recebida, correspondência das Legações Portuguesas. 
Washington, caixa 550 (1777-1796). Ofício nQ. 48 do ministro residente, Cipriano Ribeiro 
Freire, para o Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa 
Coutinho, datado de Filadélfia, 27 de Julho de 1795. 
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procurador, a fim de obter o reembolso da quant ia em questão. No 
seguimento destas diligências, o secretário de Estado dos Negócios 
Estrangeiros e da guerra, Sousa Coutinho, ordenava a Cipriano Ribeiro 
Freire para empregar todos os meios ao seu alcance a fim de recuperar os 

capitais. 
O ministro residente de Portugal, no entanto, teve dificuldade em 

contactar o cônsul geral, que estivera ausente dos Estados Unidos de 
meados de Fevereiro a Outubro de 17977 3 . Durante esse tempo Paly art 
estivera na ilha de New Providence, nas Bahamas, e em vários territórios 
espanhóis "com especulaçoens e traficancias de prezas espanholas". Estes 
negócios eram feitos conjuntamente com James Barry, antigo vice-cônsul de 
Portugal em Baltimore, como vimos, e, segundo Freire, "agente principal do 
ministro da Hespanha nos Estados Unidos". O representante de Lisboa 
desaprovou esta viagem, pois, se por um lado achava ser sua obrigação não 
permitir que um cônsul geral abandonasse o seu posto, sem autorização 
expressa, por outro, temia a reacção do enviado inglês, Liston, o qual já 
havia tomado conhecimento das actividades de Palyart. Liston poderia 
estranhar que um súbdito português e, ainda para mais, detentor de um 
cargo público, estivesse envolvido em negócios, os quais poderia considerar 
contrários aos interesses britânicos. Assim, escreveu uma carta ao cônsul 
geral, que entretanto partira para Nova Iorque, manifestando-lhe a sua 
desaprovação e não consentindo na viagem que se propunha realizar. Em 
resposta, o cônsul declarava apenas que tomava conhecimento da posição 
do ministro. Este afirmava não ter pessoalmente a mais leve razão de queixa 
de Inácio Palyart e considerava que, dadas as circunstâncias, não se poderia 
esperar o reembolso dos 8.000 dólares, a t rás referidos. Curiosamente, 
Cipriano Ribeiro Freire duvidava que Inácio Palyart fosse de facto devedor de 
tal quantia e manifestava desagrado por as suas funções o obrigarem a fazer 
acusações que gostaria de calar e sobretudo ignorar. Além disto, dizia não 
querer prejudicar ninguém e muito menos uma pessoa por quem tinha 

7 3 Id., correspondência recebida, correspondência das Legações Portuguesas. Washington, caixa 
551 (1797-1812). Ofício do ministro residente, Cipriano Ribeiro Freire, para o Secretário de 
Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa Coutinho, datado de 
Filadélfia, 30 de Junho de 1797 e ofício nQ. 127 do ministro residente, Cipriano Ribeiro Freire, 
para o Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa 
Coutinho, datado de Filadélfia, 1 de Dezembro de 1797. 
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consideração. Parece assim, que, apesar de tudo, Freire nutr ia grande 
simpatia por Palyart, a quem, segundo diz, não t inha "poupado nem 
insinuaçoens nem bons officios", ao mesmo tempo que lhe procurava ser útil 
e promover os interesses em tudo quanto estava ao seu alcance7 4 . 

Depois de ter regressado aos Estados Unidos, Inácio Palyart foi viver 
para a sua casa de campo, si tuada em Trenton, a cerca de 30 milhas da 
capital da Pensilvânia. Como Cipriano Ribeiro Freire tivesse de ir a essa 
localidade visitar o Secretário de Estado, Timothy Pickering, aproveitou para 
falar com o cônsul acerca das ordens recebidas de Lisboa. Este, apesar de 
prometer dar uma resposta relativamente assunto, quando regressasse a 
Filadélfia, acabou por confessar ter recebido, em 1793, uma quantia próxima 
de 8.000 dólares, que t inha empregue nos seus próprios negócios. Todavia, 
os prejuízos que sofrera impediam-no de saldar a dívida, pois, com os juros 
elevava-se, nesta altura, a 10.400 dólares, cerca de 8.320$000. Em 2 de 
Dezembro de 1797, no dia a seguir a Freire escrever um ofício para Lisboa 
sobre esta questão, o cônsul endereçou-lhe uma carta, na qual declarava ter 
recebido a quantia em causa e tê-la utilizado nos seus negócios, na altura 
prósperos. O envio de farinhas para Lisboa, por ordem de Joaquim Pedro 
Quintela e António José Ferreira, criara-lhe grandes dificuldades. Não 
tivera, porém, nenhum problema de carácter legal, nem os seus credores o 
t inham acusado de imprudência e prontificava-se a enviar todos os 
documentos, em seu poder, a fim de mostrar a validade das suas pretensões 
face aos culpados da sua ruína. Só não os t inha processado judicialmente, 
por falta de interesse das pessoas envolvidas e por não ter meios suficientes 
para sustentar uma demanda judicial. Assim, pedia a protecção real, pois se 
não enviara o dinheiro recebido, aos seus legítimos proprietários, isso devia-
se ao facto de ter sofrido "perdas que a maior sagacidade não pudia 

Id., ibid. Ofício do ministro residente, Cipriano Ribeiro Freire, para o Secretário de Estado dos 
Negócios Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa Coutinho, datado de Filadélfia, 30 de 
Junho de 1797; cópia da carta do ministro residente, Cipriano Ribeiro Freire, para o cônsul 
geral, Inácio Palyart, datada de Filadélfia, 14 de Fevereiro de 1797 anexa ao ofício de 30 de 
Junho de 1797 e carta do cônsul geral, Inácio Palyart, para o ministro residente, Cipriano 
Ribeiro Freire, datada de Nova Iorque, 15 de Fevereiro de 1797, também anexa ao ofício de 30 
de Junho de 1797. 
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prever"75. Infelizmente, os dados disponíveis acerca deste contencioso não 
nos permitem determinar quem autorizou o investimento deste capital nos 
negócios de Palyart, ou se ele agiu por conta própria. O teor da carta que 
Palyart escreveu a Cipriano Ribeiro Freire, em 2 de Dezembro de 1797, e o do 
ofício por este enviado a Luís Pinto de Sousa Coutinho, em 30 de Junho de 
1797, parecem mostrar a boa fé do cônsul geral, ao investir a quantia que 
lhe fora confiada. Teriam sido circunstâncias adversas, às quais era 
completamente alheio, que levaram à perda do dinheiro, não se sentindo, 
por isso, obrigado à sua restituição. 

O último ofício que encontramos da autoria de Inácio Palyart, data 
de 28 de Outubro de 1801. Não encontrámos nenhuma correspondência do 
cônsul geral entre Dezembro 1797 e Outubro 1801, al tura em que, como 
vimos, se preparava para deixar os Estados Unidos. Desta maneira, não nos 
foi possível determinar realmente o quanto Palyart cuidou dos interesses do 
seu país, sobretudo depois que, após a partida de Cipriano Ribeiro Freire, 
Portugal ficou sem um representante diplomático junto do executivo dos 
Estados Unidos. 

6.3.2. Joaquim José Vasques. 

Conforme já referimos, em 1812, o comerciante português Joaquim 
José Vasques foi nomeado vice-cônsul de Portugal em Nova Iorque e em 1816 
cônsul geral ad interim. Aliás, toda a correspondência que encontrámos data 
dos anos em que exerceu estas últimas funções. Pouco depois de tomar 
posse deste cargo, refere que José Rademaker apenas lhe dera a cópia das 
suas próprias instruções, datadas de 1805, e um decreto de 15 de Novembro 
de 1804, acerca do repatriamento de marinheiros portugueses. Como estes 

7 5 Id., ibid. Ofício n s . 127 do ministro residente, Cipriano Ribeiro Freire, para o Secretário de 
Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa Coutinho, datado de 
Filadélfia, 1 de Dezembro de 1797 e carta do cônsul geral, Inácio Palyart, para o ministro 
residente, Cipriano Ribeiro Freire, datado Filadélfia, 2 de Dezembro de 1797, anexo ao ofício nQ. 
127. 

585 



eram os únicos documentos, para sua orientação, em seu poder, solicitava o 
envio de outros que fossem considerados necessários76 . 

Logo no segundo ofício que escreve ao Presidente da J u n t a do 
Comércio, mostra-se interessado em promover a emigração para o Brasil, de 
forma a fomentar o seu desenvolvimento. Assim, t inha feito embarcar a 
bordo do brigue americano Factor, que de Nova Iorque se dirigia para o Rio 
de Janeiro, cinco cidadãos franceses, dois industriais e um operário da 
indús t r ia de chapelaria, u m operário metalúrgico, especializado em 
trabalhar em chumbo e um escultor, portador de um ofício de Correia da 
Serra, acerca de quem também escrevera uma carta de recomendação ao 
marquês de Aguiar. Além destas, haviam mais doze pessoas interessadas em 
estabelecer-se em território brasileiro, que só não t inham seguido viagem, 
por não terem dinheiro suficiente para pagar as passagens7 7 . 

Aliás, na opinião de Palyart, tanto o Brasil como os Estados Unidos 
eram países novos, que pretendiam desenvolver a indústria, as ar tes e 
aumentar a população. Com este último fim promoviam a emigração 
oferecendo boas condições aos estrangeiros que lá se quisessem estabelecer. 
No entanto, o clima rigoroso dos Estados Unidos, os preços altos, apesar 
dos elevados salários, e o estado decadente da indústria fazia com que as 
esperanças de muitos imigrantes não se tivessem concretizado. Devido as 
estas circunstâncias adversas, vários tinham-lhe manifestado vontade de se 
instalarem no Brasil, desde que conseguissem meios para o efeito. De facto, 
a paz com a Inglaterra t inha levado à inundação do mercado americano, por 
produtos ingleses, mais baratos, e, consequentemente, à ruína da indústria 
americana, até porque a sua mão-de-obra era muito cara. Assim, Joaquim 

7 6 Id., correspondência recebida, correspondência dos consulados portugueses. Estados Unidos da 
América, caixa 273 (1788-1832). Ofício nB. 2 do cônsul geral interino, Joaquim José Vasques, 
para o Presidente da Real Junta do Commercio, Agricultura, Fabricas e Navegação do Reyno do 
Brazil e seus Domínios, datado de Nova Iorque, 13 de Janeiro de 1817. Vide Anexo II doe. n°. 
40. 

7 7 Id., ibid. Ofício na . 2 do cônsul geral interino, Joaquim José Vasques, para o "Presidente da Real 
Junta do Commercio, Agricultura, Fabricas e Navegação do Reyno do Brazil e seus Domínios", 
datado de Nova Iorque, 13 de Janeiro de 1817 e Nota A "Lista dos passageiros que vaó no brigue 
americano Factor do porto de Nova York para o Rio de Janeiro". Vide Anexo II doe. ns. 40. Ofício 
do cônsul geral interino, Joaquim José Vasques, para o Secretário de Estado dos Negócios 
Estrangeiros e da Guerra, 2s. marquês de Aguiar, D. Fernando José de Portugal, datado de Nova 
Iorque, 13 de Janeiro de 1817. 
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José Vasques perguntava ao presidente da J u n t a de Comércio se poderia 
encorajar a ida pa ra o Brasil de pessoas ligadas à indústr ia , que 
manifestassem esse desejo. E, em caso afirmativo, queria saber se lhes 
poderia pagar as passagens, até quando deviam chegar a território brasileiro, 
qual o tipo de gente mais útil, quais as facilidades concedidas à chegada e o 
que lhes seria permitido levar livre de direitos. A fim de poder encorajar as 
pessoas a emigrarem para o Brasil, pretendia, ainda, ser informado acerca 
das indústrias aí existentes e sobre quais as que o governo estaria disposto 
a subsidiar78. 

Num outro documento, tal como o anterior, anexo ao ofício de 13 de 
Janeiro de 1817, o cônsul geral fazia um historial do desenvolvimento da 
indústria norte-americana e voltava a referir as causas da sua decadência — 
falta de poder para competir com a poderosa indústria britânica. Apesar das 
máquinas estarem a ser oferecidas a baixos preços, ninguém as queria 
comprar, pois pensava-se que a indústria estadunidense jamais seria capaz 
de recuperar. Deste modo, seria fácil transportar toda esta maquinaria para 
o Brasil e assim montar fábricas completas a um preço inferior ao que seria 
necessário pagar em qualquer outro país, para obter o mesmo equipamento. 
E chamava a atenção para os dois grandes erros cometidos nos Estados 
Unidos como a formação de companhias com várias centenas de pessoas, o 
que impossibilitava uma administração eficiente e aumentava as despesas e 
a reunião numa mesma fábrica de vários sectores da mesma actividade. 

Joaquim José Vasques refere as principais indústrias existentes nos 
Estados Unidos, entre as quais se contavam as do linho, lã, algodão, chitas, 
armas de fogo, balas de chumbo e pólvora, não deixando de chamar a 
atenção para o facto da lã, utilizada nos Estados Unidos, ser importada de 
Portugal e Espanha, pois a americana era mal lavada. Por outro lado, além 
de ter havido grande mortandade entre os carneiros de raça espanhola na 
América, a lã que produziam não era de boa qualidade. O cônsul geral 
chamava, ainda, a atenção para as aplicações do vapor, nomeadamente nos 
transportes fluviais, coisa que também entusiasmava o abade Correia da 

7 8 Id., ibid. Ofício nB. 2 do cônsul geral interino, Joaquim José Vasques, para o "Presidente da Real 
Junta do Commercio, Agricultura, Fabricas e Navegação do Reyno do Brazil e seus Dominios", 
datado de Nova Iorque, 13 de Janeiro de 1817 e Nota B "Sobre a emigração que pode haver dos 
Estados Unidos da America para o Brazil". Vide Anexo 11 doe. n8. 40. 
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Serra. Mencionando igualmente a utilização do gás na i luminação de 
edifícios públicos e nos projectos para alumiar, desta forma, a cidade de 
Nova Iorque79. Além disto, neste mesmo ofício fala do transporte ilegal de 
sal de Cabo Verde para o Brasil, conforme já aludimos, no capítulo 3, feito 
por navios americanos80 . 

O cônsul, em Maio de 1817, menciona a presença, em Nova Iorque, 
do capitão tenente Diogo Jorge de Brito, chegado de Pernambuco, a bordo do 
brigue americano General Ward, que t inha estado preso pelos revoltosos 
pernambucanos. Apesar da pressa demonstrada em partir para o Rio de 
Janeiro, teve oportunidade de observar, nos Estados Unidos, tudo aquilo 
que pudesse de alguma forma ser útil ao Brasil, em particular as máquinas 
a vapor. Es ta nova forma de tracção já estava aplicada a u m a fragata 
americana, além de que era também utilizada por vários navios mercantes8 1 . 

Um dos assuntos que também preocupou Joaquim José Vasques, foi 
o problema dos apresamentos de navios portugueses pelos corsários 
americanos, que navegavam sob pavilhão dos insurgentes das colónias da 
América espanhola. A 3 de Maio de 1817, o vice-cônsul português em 

7 9 Id., ibid. Ofício nQ. 2 do cônsul geral interino, Joaquim José Vasques, para o "Presidente da Real 
Junta do Commercio, Agricultura, Fabricas e Navegação do Reyno do Brazil e seus Domínios", 
datado de Nova Iorque, 13 de Janeiro de 1817 e Nota C "Sobre os estado das manufacturas nos 
Estados Unidos da America, e a ventaje que o reyno do Brazil pode tirar do mesmo." Vide Anexo 
II doe. ne . 40. 

8 0 Id., ibid. Ofício n s . 2 do cônsul geral interino, Joaquim José Vasques, para o "Presidente da Real 
Junta do Commercio, Agricultura, Fabricas e Navegação do Reyno do Brazil e seus Dominios", 
datado de Nova Iorque, 13 de Janeiro de 1817 e Nota D Tradução do documento publicado por 
Joaquim José Vasques acerca do transporte de sal das ilhas portuguesas para o Brasil, por 
navios americanos. Vide Anexo II doe. nQ. 40. Ofício do cônsul geral interino, Joaquim José 
Vasques, para D. Miguel Pereira Forjaz, secretário do Conselho de Regência e encarregado da 
pasta dos negócios estrangeiros e da guerra, datado de Nova Iorque 14 de Abril de 1817 e uma 
tradução do documento publicado por Joaquim José Vasques acerca do transporte de sal das 
ilhas portuguesas para o Brasil, por navios americanos, anexoa ao ofício de 14 de Abril de 
1817. 

8 1 "O capitão tennente Diogo Jorge de Brito chegado aqui á 3 dias de Parnambuco julgo ser do meu 
dever o dizer que elle me tem procurado com impaciência o tornar-se a passar sem demora á 
corte do Rio de Janeiro, e que naõ tenho tido outra occaziaõ mais cedo que a prezente por hum 
navio que sahe a 80 milhas deste lugar, para onde o dito capitão tenente parte amanhaã. Elle 
tem observado varias couzas nestes estados que podem ser de utilidade publica nesse reyno, as 
maquinas a vapor que fazem navegar huma fragata dos Estados Unidos, e varias embarcaçoens 
mercantes foraõ por elle examinadas." Id., ibid., Ofício do cônsul geral interino Joaquim José 
Vasques, para o Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, 2°. marquês de 
Aguiar, D. Fernando José de Portugal, datado de Nova Iorque, 9 de Maio de 1817 e ofício do 
cônsul geral interino, Joaquim José Vasques, para D. Miguel Pereira Forjaz, secretário do 
Conselho de Regência e encarregado da pasta dos negócios estrangeiros e da guerra, datado de 
Nova Iorque, 7 de Maio de 1817. 
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Norfolk, A. B. Nunes, escreveu-lhe uma carta na qual o advertia que o 
capitão do brigue Juliana, chegado a esse porto, lhe re la tara ter sido 
abordado, no alto mar, pelo corsário PatriotaEstepha.no, que navegava sob 
bandeira de Buenos Aires e t inha capturado dois navios portugueses, parte 
da carga dos quais, constituída por açúcar e algodão, ainda se encontrava a 
bordo. O capitão do corsário informara o comandante do Juliana do estado 
de guerra existente entre Buenos Aires e Portugal, em consequência do qual 
capturaria qualquer embarcação lusa que encontrasse8 2 . Entre os navios 
apresados contava-se o Marques de Pombal, ao qual fora dado um novo 
capitão e baptizado como o nome de Europe. Depois de ter arribado à Florida 
fora levado para Nassau, onde o governo inglês o confiscara, a fim de ser 
restituido aos seus proprietários. Calculava-se, porém, que o seu resgate 
seria equivalente a cerca de 70% do seu valor83. 

A preocupação pelos danos causados, ao comércio português, pelos 
corsários de Artigas, está patente em vários ofícios de Joaquim José 
Vasques. Este tudo t en tou para conseguir a res t i tu ição dos bens 
sequestrados, tarefa, porém, que se revelou impraticável, por os captores 
terem destruido todos os papéis, não se podendo saber quem eram os 
proprietários dos navios e da carga. Só para se ter uma ideia da magnitude 
deste problema, referia que o navio Irresistible, atrás mencionado, t inha até 
ao final de Setembro de 1818, apresado 29 embarcações lusitanas. Além 
disto, as tripulações dos barcos capturados eram postas a ferros e quando 
algum navio que não pertencesse a Portugal ou a Espanha, era abordado 
pelos piratas, procuravam saber se entre os passageiros estava algum 
súbdito de qualquer dos dois países. Caso se encontrasse a bordo um 
português ou um espanhol ameaçavam-no de morte por enforcamento, a fim 

8 2 Id., ibid., Ofício do vice-cônsul em Norfolk, A. B. Nones, para o cônsul geral interino, Joaquim 
José Vasques, datado de Norfolk, 3 de Maio de 1817 anexo ao ofício do cônsul geral interino, 
Joaquim José Vasques, para o Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, 2o. 
marquês de Aguiar, D. Fernando José de Portugal, datada de Nova Iorque, 9 de Maio de 1817. 
Uma cópia do mesmo ofício foi também enviada anexa ao ofício do cônsul geral interino, Joaquim 
José Vasques, para D. Miguel Pereira Forjaz, secretário do Conselho de Regência e encarregado 
da pasta dos negócios estrangeiros e da guerra, datado de Nova Iorque, 8 de Maio de 1817. 

8 3 Id., ibid. Ofício do cônsul geral interino, Joaquim José Vasques, para o Secretáro de Estado dos 
Negócios Estrangeiros e da Guerra, António Araújo de Azevedo, conde da Barca, datado de Nova 
Iorque, 30 de Agosto de 1817. 
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de o obrigar a declarar se t inha interesses na carga t ranspor tada 8 4 . As 
dificuldades encont radas por Joaquim José Vasques, na obtenção de 
reparação pelos prejuízos causados, estão bem patentes na car ta que 
recebeu do Marshall do Maryland, Paul Bentalu. Quando soube que o navio 
Monte Alegre entrara no porto de Baltimore e se achava ainda na posse dos 
captores, em vez de estar à guarda autoridades, o cônsul geral escreveu a 
Paul Bentalou protestando por este facto. Este respondeu que não lhe 
reconhecia autoridade para lhe escrever da forma como o havia feito, 
aceitando apenas correspondência deste tipo do seu governo ou dos 
tribunais85 . 

Ao mesmo tempo, e tal como Correia da Serra, Joaquim José Vasques 
também tentava obter das autor idades da ilha de S. Bartolomeu a 
restituição dos navios e das mercadorias lá desembarcadas, pelos corsários, 
escolhendo um certo William Cock para agente do Reino Unido de Portugal, 
Brasil e Algarves, com poderes para agir em nome dos proprietários de 
quaisquer bens portugueses levados ilegalmente para a referida ilha8 6 . No 
mesmo dia em que nomeava William Cock escrevia-lhe u m a carta, 

8 4 Id., ibid. Ofício do cônsul geral interino, Joaquim José Vasques, para D. Miguel Pereira Forjaz, 
secretário do Conselho de Regência e encarregado da pasta dos negócios estrangeiros e da 
guerra, datado de Nova Iorque, 30 de Setembro de 1818. 

8 5 Id., Ibid. Ofício do cônsul geral interino, Joaquim José Vasques, para D. Miguel Pereira Forjaz, 
secretário do Conselho de Regência e encarregado da pasta dos negócios estrangeiros e da 
guerra, datado de Nova Iorque, 19 de Novembro de 1818; nota do cônsul geral interino, Joaquim 
José Vasques, para o Marshall do Maryland, Paul Bentalou, datado de Nova Iorque 16 de 
Outubro de 1818, anexo ao ofício de 19 de Novembro de 1818; 

"Copy .. Marshall Office District 
of Maryland 
Baltimore 18 October 1818 

Sir, 
In answer to your letter of 16 t h instant I have only to observe that I acknowledge no 

authority to address me in the manner you have done, other than my government or the Courts 
of the United States under whose direction I act. 

With due respect I am 
Sir 
Your obedient servant 

signed Paul Bentalou 
Marshall District of Maryland." 

Carta do Marshall do Maryland, Paul Bentalou, para o cônsul geral interino, Joaquim José 
Vasques, datado de Baltimore, 18 de Outubro de 1818, anexo ao ofício de 19 de Novembro de 
1818. 

8 6 Id., Ibid. Cópia da nomeação de William Cocke agente comercial do Reino Unido de Portugal, 
Brasil e Algarves na ilha de S. Bartolomeu, datada de Nova Iorque, 19 de Novembro de 1818, 
anexa ao ofício do cônsul geral interino, Joaquim José Vasques, para o Secretário de Estado dos 
Negócios do Reino e da Justiça e Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, 
Tomás António de Vilanova Portugal, datado de Nova Iorque, 6 de Janeiro de 1819. 
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informando-o deste facto e das obrigações que este cargo implicava. Como as 
embarcações e cargas apresadas, levadas para os Estados Unidos, nunca 
tinham sido condenadas, pois os seus processos estavam pendentes ante o 
Tribunal do Almirantado, recomendava que trabalhasse conjuntamente com 
advogado experiente, de modo a tomar as medidas mais adequadas. Dado 
não existirem fundos disponíveis para pagar estes serviços, tanto o advogado 
como Cock receberiam uma percentagem do total recuperado, Se não se 
conseguisse reaver nada, então nenhum dos dois teria direito a qualquer 

paga87. 
Na mesma data seguiu uma carta para o governador da ilha de S. 

Bartolomeu, cavaleiro de Rosensvãrd. Na missiva, o cônsul geral acusava a 
recepção de um ofício do agente consular da Suécia, residente em Filadélfia, 
pelo qual este lhe participara o conteúdo de uma comunicação recebida de 
Rosensvãrd, onde o agente consular sueco era informado do modo de actuar 
dos corsários e da chegada à ilha de navios portugueses apresados. Entre 
estes encontrava-se um, de nome S. João Baptista, que t i nha sido 
apreendido pelo governador, a fim de ser julgado. Na mesma epístola, o 
cônsul português avisava Rosensvãrd da nomeação de William Cock e de 
que, a maior parte dos corsários, apesar de arvorarem diferentes pavilhões, 
eram pertença de cidadãos americanos, os quais se dedicavam a esta 
actividade para enriquecer. Ao mesmo tempo, afirmava que as provas seriam 
fornecidas pelo resultado das reclamações apresentadas nos Estados Unidos, 
com vista à restituição dos barcos portugueses, levados como presas para 
portos americanos88. É de notar aqui que o abade Correia da Serra, 
conforme vimos, também escreveu ao governador da ilha de S. Bartolomeu 
acerca da nomeação de William Cock. De tudo isto, Joaquim José Vasques 
informava o ministro Vilanova Portugal. As diligências empreendidas tinham 

8 7 Id., ibid. Cópia da carta do cônsul geral interino, Joaquim José Vasques, para William Cocke, 
datada de Nova Iorque, 19 de Novembro de 1818, anexa ao ofício do cônsul geral interino, 
Joaquim José Vasques, para o Secretário de Estado dos Negócios do Reino e da Justiça e 
Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, Tomás António de Vilanova 
Portugal, datado de Nova Iorque, 6 de Janeiro de 1819. 

8 8 Id (bid Cópia da carta do cônsul geral interino, Joaquim José Vasques, para o governador da 
ilha de S. Bartolomeu, cavaleiro Rosensvãrd, datada de Nova Iorque, 19 de Novembro de 1818, 
anexo ao ofício do cônsul geral interino, Joaquim José Vasques, para o Secretário de Estado dos 
Negócios do Reino e da Justiça e Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, 
Tomás António de Vilanova Portugal, datado de Nova Iorque, 6 de Janeiro de 1819. 
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levado à adopção de medidas, por parte governo americano, contra alguns 
dos armadores de navios que actuavam contra nações amigas dos Estados 
Unidos. Apesar disto, porém, um dos principais capitães corsários, o 
comodoro Taylor, fora declarado inocente. A aprovação táci ta destas 
actividades incentivara os piratas, tendo estes procedido, a partir desta 
altura, a um maior número de apresamentos, até porque, segundo o cônsul, 
estes achavam que tanto seriam "castigados por muito, como por pouco"89. 

Para se tentar obter a restituição dos bens portugueses capturados e 
conseguir informações acerca dos piratas acreditou junto dos governadores 
ingleses, franceses, holandeses e dinamarqueses um agente itinerante, 
designado pelo cônsul geral. A escolha recaiu sobre um certo Richard Alsop, 
cuja missão durou até Fevereiro de 1820 e conseguiu a restituição do casco 
do navio S. João Baptista90. Destas diligências, e do facto da carga da 
embarcação poder ser considerada como perdida, dava conta, Joaquim José 
Vasques a D. Miguel Pereira Forjaz, em ofício de 18 de Agosto de 1819, no 
qual também informava que cada vez se armavam menos corsários nos 
portos estadunidenses9 l . 

Por outro lado, os comerciantes portugueses lesados, em vez de 
utilizarem uma só pessoa para se ocupar das suas demandas judiciais, o que 
daria mais força às suas pretensões, t inham mandado procurações e mais 
documentos, tanto ao agente consular português como a diversas casas 
comerciais americanas, o que privava o cônsul de meios para fazer frente aos 
corsários. Aliás, Joaquim José Vasques apesar de achar a causa justa, dizia 
que havia um partido adverso muito forte. Todavia, os negociantes lusos, ao 
contrário do agente consular , estavam tão certos de conseguirem a 
restituição dos seus bens, que mandavam as tripulações dos seus navios 

8 9 Id., Ibid. Ofício do cônsul geral interino, Joaquim José Vasques, para o Secretário de Estado dos 
Negócios do Reino e da Justiça e Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, 
Tomás António de Vilanova Portugal, datado de Nova Iorque, 6 de Janeiro de 1819. 

9 0 BOURDON, Léon —José Corrêa da Serra ambassadeur du Royaume-Uni de Portugal et Brésil à 
Washington 1816-1820, p. 135. 

9 1 A.N.T.T., Ministério dos Negócios Estrangeiros, Arquivo Central, correspondência recebida, 
correspondência dos consulados portugueses. Estados Unidos da América, caixa 273 (1788-
1832). Ofício do cônsul geral interino, Joaquim José Vasques, para D. Miguel Pereira Forjaz, 
secretário do Conselho de Regência e encarregado da pasta dos negócios estrangeiros e da 
guerra, datado de Nova Iorque, 18 de Agosto de 1819. 
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para tomar conta dos mesmos9 2 . Na realidade, o capitão Tomás de Vilanova 
Ribeiro, enviado para o navio Globo, tivera de regressar sem ele, pois este e a 
sua carga já t inham sido vendidas. O cônsul geral não conseguira provar 
que o corsário apresador Irresistible havia sido construído nos Estados 
Unidos e era pertença de cidadãos americanos93 . No entanto, em Junho de 
1819, depois de ter regressado de Baltimore, apesar do Juiz ter ordenado a 
venda do navio Monte Alegre, revelava-se mais optimista. Escrevia que a 
pirataria t inha diminuido, por lhe terem sido tirados os meios necessários 
para o fazer, e pelas dificuldades em introduzir as presas em portos 
americanos. E, como ele próprio havia também tomado providências para 
impedir a entrada de embarcações e mercadorias portuguesas sequestradas 
nas índias Ocidentais, esperava conseguir pôr u m ponto final nas 
actividades corsárias94 . 

A repatriação de marinheiros portugueses foi algo que também 
preocupou o cônsul geral, conforme está patente num ofício enviado a 
Correia da Serra, em 21 de Dezembro de 1818. Sobre este assunto, o agente 
consular português apenas tinha, para sua orientação, um documento da 
Jun ta de Comércio, de 15 de Novembro de 1804. Neste se ordenava aos 
comandantes dos navios portugueses para transportarem para Portugal os 
marinheiros nacionais que os cônsules portugueses determinassem. Não 
podiam, contudo, exceder a terça parte da tripulação e t inham de trabalhar 
durante a viagem. A Jun ta de Comércio pagaria, aos donos dos barcos, 100 

9 2 Id ibid. Ofício do cônsul geral interino, Joaquim José Vasques, para o Secretário de Estado dos 
Negócios do Reino e da Justiça e Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, 
Tomás António de Vilanova Portugal, datado de Nova Iorque, 6 de Janeiro de 1819. 

9 3 Id., (bid. Ofício do cônsul geral interino, Joaquim José Vasques, para D. Miguel Pereira Forjaz, 
secretário do Conselho de Regência e encarregado da pasta dos negócios estrangeiros e da 
guerra, datado de Nova Iorque, 16 de Janeiro de 1819. 

9 4 "Acabo de chegar da cidade, de Baltimore, onde fui de novo vêr o estado das reclamaçõens que 
estou fazendo, e sinto ter a dizer que o juiz tendo ordenado as marechal (com opoziçaõ da minha 
parte) que fizesse venda da carga do navio Monte Alegre, este a fez de maneira que huma grande 
parte está perdida, pois que os compardores quebrarão, Diceraõ-me que o juiz estava algum 
tanto alterado da cabeça, e depois de aqui chegar fui sabedor que tinha morrido de hum ataque 
de gota, segundo as gazetas dizem. Tive o gosto de presenciar que este negocio de pirataria tem 
diminuido muito consideravelmente pella falta dos meios que se lhe tem tirado; pella opoziçaõ 
que tem encontrado no sistema de introduzir as prezas aqui. E como agora tomei sobre mim de 
embarassár as entradas nas ilhas d'oeste, eu espero vêr hum final a este horrível sistema de 
pirataria." Id., ibid. Ofício do cônsul geral interino, Joaquim José Vasques, para D. Miguel 
Pereira Forjaz, secretário do Conselho de Regência e encarregado da pasta dos negócios 
estrangeiros e da guerra, datado de Nova Iorque, 19 de Junho de 1819. 
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réis diários por cada homem embarcado e qualquer capitão estrangeiro que 
acolhesse a bordo tripulantes portugueses e os trouxesse para Portugal, teria 
direito a uma indemnização equivalente. Caso qualquer mestre ou capitão 
luso se recusasse a cumprir esta obrigação teria de pagar 60$000, quantia 
que seria utilizada nos transportes e em outras despesas feitas pelos agentes 
consulares com estes marinheiros. Joaquim José Vasques, todavia, afirmava 
que tais determinações não tinham tido muita aplicação. Por um lado, eram 
poucos os navios portugueses que iam aos Estados Unidos, por outro, os 
comandantes estrangeiros não queriam receber a bordo tais passageiros, 
pois os 100 réis diários estipulados, por lei, para estes casos não eram 
suficientes para o sustento deste homens- Ora, segundo o cônsul geral 
português, desde sempre se encontraram muitos marinheiros portugueses 
nos portos estadunidenses desejosos de regressarem ao seu país, porém, 
nunca tantos como nesta altura. Muitos nem sequer sabiam falar inglês e 
depois de passarem vários dias a pedir esmola e à procura do cônsul, quando 
finalmente o encontravam, este experimentva "o sentimento de nada poder 
fazer por elles". Outros, devido à falta de vestuário, próprio para o Inverno, e 
à fome ficavam doentes, pelo que pediam no consulado para serem 
internados no hospital. A princípio esta solicitação era satisfeita, porém, 
como era preciso pagar a sua estadia nestes estabelecimentos de saúde e não 
havia meios financeiros pa ra o efeito, teve de deixar de responder 
afirmativamente a estes pedidos. Para Nova Iorque tinham sido levadas parte 
das tripulações do brigue Esperança, naufragado perto da ilha do Fogo, e do 
navio Camoens que se perdera na índia. As equipagens destas embarcações, 
bem como muitos outros marinheiros estavam na maior miséria e não havia 
navios para os transportar para Portugal. Deste modo, além da piedade que 
despertavam, davam mau nome ao país, pois se podia pensar que os 
representantes consulares não os queriam ajudar. Perante isto, rogava ao 
abade Correia da Serra para secundar o pedido que ia fazer ao governo, a fim 
de que este tomasse providências a favor destes homens. Era necessário 
arranjar maneira de os fazer regressar e de os sus ten ta r enquanto se 
encontrassem em território americano95 . 

9 5 Id., Ibid. Cópia do ofício do cônsul geral interino, Joaquim José Vasques, para o ministro 
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Para obstar a algumas destas dificuldades, uma Resolução da Jun ta 
de Comércio, de 23 de Setembro de 1822, ordenava aos mestres das 
embarcações portuguesas, quando trouxessem marinheiros para o Porto, 
Figueira, Viana, Setúbal e portos do Algarve, para apresentarem aos 
recebedores e escrivães das alfândegas um certificado passado pelo agente 
consular do porto, de onde eram provenientes, com o dia de embarque e uma 
certidão com a data do desembarque. Mediante a apresentação destes 
documentos, seria calculada a importância devida por este serviço, à razão 
de 200 réis diários, por cada um dos elementos transportados e que seria 
prontamente paga9 6 . 

6.3.3. Joaquim Barroso Pereira. 

Com a chegada de Joaquim Barroso Pereira, o consulado geral voltou 
para Filadélfia. Aliás, após a partida de José Amado Grehon, Barroso 
Pereira, como referimos, ocupou o lugar de encarregado de negócios durante 
cerca de 4 meses e meio. 

Pouco após ter tomado posse do cargo, o novo cônsul geral informava 
que alguns navios americanos navegavam para os portos portugueses, sem 
terem legalizado todos ou parte dos seus papéis, nos consulados de Portugal. 
Isto fora-lhe, inclusive, confessado pelo capitão do barco que o transportara 
para a América do Norte. Dado que, algumas vezes, eram aceites em Portugal 
sem qua lquer papel, ou com a documentação incompleta, quando 
regressavam aos Estados Unidos zombavam e escarneciam das exigências 
dos cônsules portugueses. E faziam publicar na imprensa americana, 
notícias de modo a saber-se quais os certificados que lhe haviam sido, de 
facto, exigidos, bem como comentários pouco abonatórios acerca dos 
funcionários portugueses. Os consulados portugueses requeriam que fossem 

plenipotenciário, José Correia da Serra, datado de Nova Iorque, 21 de Dezembro de 1818. 
Apenso a este ofício estava uma cópia do Decreto de 15 de Novembro de 1804 acerca do 
repatriamento de marinheiros portugueses. Ambos estes documentos encontravam-se anexos ao 
ofício do cônsul geral interino, Joaquim José Vasques, para o Secretário de Estado dos Negócios 
do Reino e da Justiça e Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, Tomas 
António de Vilanova Portugal, datado de Nova Iorque, 6 de Janeiro de 1819. 

9 6 Id., (bid. Comunicação de Manuel António Vellez Caldeira Castel Branco, membro da Junta do 
Comércio, para o cônsul geral em Norfolk, Joaquim César de La Figanière e Morão, datado de 
Lisboa, 16 de Outubro de 1822. 
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legalizadas as cartas de saúde, os róis das equipagens, os manifestos e os 
conhecimentos das cargas, bem como as facturas. 

As cartas de saúde eram concedidas pelas alfândegas de cada porto e 
muitos dos vice-cônsules limitavam-se a reconhecer as ass inaturas nelas 
constantes, o que era contrário ao que se praticava na Europa, em que os 
agentes consulares passavam estes atestados na sua língua, com toda a 
minúcia, "abonando e attestando o estado da saúde pública"97. O sistema, 
usado nos Estados Unidos, não permitia saber-se exactamente o que se 
passava, em termos de saúde pública e segundo Barroso era contrário aos 
interesses portugueses. Como exemplo referia o que se ocorrera, em 1819, 
enquanto grassara a febre amarela em Baltimore. Durante este tempo 
tinham continuado a passar-se atestados de saúde, com a justificação que a 
zona da cidade onde se localizava a alfândega estava livre da epidemia. 
Assim, Barroso Pereira julgava-se autorizado a ordenar aos vice-cônsules 
lusos para redigirem as cartas de saúde em português e de acordo com os 
formulários que lhes fossem remetidos. Não daria, porém, esta ordem sem 
autorização de Vilanova Portugal, pois se as embarcações, que não fossem 
portadoras destes a tes tados , cont inuassem a ser aceites nos portos 
portugueses, esta determinação tornar-se-ia ridícula9 8 . Além do mais , 
quando um navio não fosse portador deste documento, isso seria motivo de 
suspeita, pelo que seria sujeito a uma rigorosa quarentena, sobretudo 
durante o Verão, por causa da febre amarela99 . 

Id., ibid. Ofício do cônsul geral, Joaquim Barroso Pereira, para o Secretário de Estado dos 
Negócios do Reino e da Justiça e Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, 
Tomás António de Vilanova Portugal, datado de Filadélfia, 25 de Julho de 1820. 

' Id., ibid.. Ofício do cônsul geral, Joaquim Barroso Pereira, para o Secretário de Estado dos 
Negócios do Reino e da Fazenda e membro do Conselho de Regência, I s . visconde de Azurara, 
João António Salter de Mendonça, datado de Filadélfia, 6 de Julho de 1820 e ofício do cônsul 
geral, Joaquim Barroso Pereira, para o Secretário de Estado dos Negócios do Reino e da Justiça 
e Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, Tomás António de Vilanova 
Portugal, datado de Filadélfia, 25 de Julho de 1820; ofício do cônsul geral, Joaquim Barroso 
Pereira, para o Ministro e Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, Hermano José 
Braancamp do Sobral, datado de Filadélfia, 5 de Junho de 1821. 

1 Id., ibid. Cópia do ofício do cônsul geral, Joaquim Barroso Pereira, para o Ministro e Secretário 
de Estado dos Negócios Estrangeiros, Silvestre Pinheiro Ferreira, datado de Filadélfia, 8 de 
Março de 1821 anexo ao ofício do cônsul geral, Joaquim Barroso Pereira, para o Ministro e 
Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, Silvestre Pinheiro Ferreira, datado de 
Filadélfia, 8 de Fevereiro de 1822. 
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Os róis dos tripulantes, por seu lado, t inham de ser visados pelos 
representantes consulares, a fim de se saber quem constituia a tripulação do 
navio, evitando-se, assim, que pessoas sem passaporte entrassem em 
Portugal. Até mesmo o sobrecarga do navio tinha de possuir este documento, 
caso contrário, qualquer outra pessoa podia dizer que exercia estas funções 
e viajar para território português indocumentado. 

O manifesto de carga deveria ser u m a cópia do documento 
apresentado na alfândega, à saída dos Estados Unidos, e legalizado pelos 
vice-cônsules portugueses, de acordo com um formulário da J u n t a de 
Comércio. Não se podiam legalizar, contudo, os bilhetes de despacho, 
conforme estava estipulado na portaria de 14 de Agosto de 1819, dado, nos 
Estados Unidos, não se pagarem direitos de exportação. Passou-se, então, a 
exigir aos carregadores dos navios a apresentação de uma relação da carga 
que ia a bordo, bem como u m a factura ass inada e legalizada, nos 
consulados portugueses, segundo normas fornecidas por Joaquim Barroso 
Pereira, "em cumprimento taobem do avizo ao Concelho da Fazenda de 
Lisboa de 10 d'Abril de 1819"100. De acordo com esta lei, os agentes 
consulares ter iam de confirmar os preços contidos nas facturas , 
confrontando os conhecimentos com o manifesto de carga. Barroso Pereira 
exigiu, ainda, que nos certificados se atestasse se os preços indicados eram 
ou não os correntes do mercado, na altura do embarque, prescindindo de um 
documento separado para este efeito. Algum tempo depois, porém, o cônsul 
geral soube que se estava a requerer um atestado separado do conhecimento 
de carga para cada um dos carregadores e uma carta de saúde para cada 
passageiro. Ante isto, pedia às autor idades por tuguesas instruções 
individuais, sobre a maneira de proceder, ou que estas fossem transmitidas 
através da Jun ta de Comércio "aos Juizes das alfandegas, e empregados na 

1 0 0 Id., ibid., Ofício do cônsul geral, Joaquim Barroso Pereira, para o Secretário de Estado dos 
Negócios do Reino e da Fazenda e membro do Conselho de Regência, I a . visconde de Azurara, 
João António Salter de Mendonça, datado de Filadélfia, 6 de Julho de 1820 e ofício do cônsul 
geral, Joaquim Barroso Pereira, para o Secretário de Estado dos Negócios do Reino e da Justiça 
e Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, Tomás António de Vilanova 
Portugal, datado de Filadélfia, 25 de Julho de 1820; ofício do cônsul geral, Joaquim Barroso 
Pereira, para o Ministro e Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, Hermano José 
Braancamp do Sobral, datado de Filadélfia, 5 de Junho de 1821. 
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repartição de saúde", de modo a ficarem responsáveis, por qualquer 
infracção101. 

Os empregados das alfândegas portuguesas, mui t a s vezes, não 
sabiam quais eram os documentos, que os navios saídos de portos norte -
americanos deviam ser por tadores . Além disso, o desleixo des tes 
funcionários era tal, que deixavam entrar mercadorias proibidas e não se 
tratava de contrabando. Um exemplo, era o facto de navios americanos 
estarem a desembarcar no Brasil, Madeira e Açores, mercadorias asiáticas 
que, de acordo com o alvará de 4 de Fevereiro de 1811, só podiam ser para aí 
transportadas por barcos portugueses, tripulados por nacionais. E, segundo 
Barroso Pereira, desde que tomara conta do seu posto e até ao final de 1820, 
nos portos portugueses, t inham "sido admittidos a ent rada e despacho 
sessenta e hum navios", sem terem legalizado as facturas e conhecimentos 
de carga das mercadorias, a bordo, nos consulados lusos. Por outro lado, 
contrariamente ao determinado pelo alvará de 25 de Abril de 1818, os navios 
americanos não pagavam nos portos do Reino Unido de Portugal, Brasil e 
Algarves direitos iguais aos que os barcos portugueses estavam sujeitos nos 
Estados Unidos1 0 2 . 

O cônsul geral criticava os empregados das alfândegas, pois, a 
admissão de navios estrangeiros, nos portos portugueses, dependia do seu 
capricho e arbítrio. Apontava o exemplo da ilha de S. Miguel, onde um navio 
americano fora obrigado a observar uma rigorosa quarentena, apesar de ser 
portador de uma carta de saúde, passada pelo vice-cônsul de Portugal em 
Boston, atestando a não existência de qualquer epidemia no seu distrito 
consular. No entanto, pouco tempo depois, t inha sido autorizada a entrada 
da escuna Hamilton, proveniente de Bath, porto da Nova Inglaterra, sem que 
fosse portadora de qualquer dos documentos exigidos. Tal tipo de atitudes 

1 0 1 Id., ibid. Ofício do cônsul geral, Joaquim Barroso Pereira, para o Ministro e Secretário de 
Estado dos Negócios Estrangeiros, Hermano José Braancamp do Sobral, datado de Filadélfia, 5 
de Junho de 1821. 

1 0 2 Id., Ibid. Ofício do cônsul geral, Joaquim Barroso Pereira, para Hermano Braancamp, datado de 
Filadélfia, 5 de Junho de 1821; cópia do ofício do cônsul geral, Joaquim Barroso Pereira, para 
o Ministro e Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, Silvestre Pinheiro Ferreira, datado 
de Filadélfia, 8 de Março de 1821, anexo ao ofício do cônsul geral, Joaquim Barroso Pereira, 
para o Ministro e Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, Silvestre Pinheiro Ferreira, 
datado de Filadélfia, 8 de Fevereiro de 1822. 
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fazia com que os agentes consulares portugueses, segundo Barroso Pereira, 
fossem considerados como "concussionários", dado exigirem "emolumentos 
pela legalização de documentos inúteis". E, como responsável por estes 
funcionários, protestava contra este tipo de abusos 1 0 3 . Um caso semelhante 
tinha ocorrido no Ceará com o brigue Apollo, o qual fora admitido duas vezes 
consecutivas sem qualquer documento. Mas, mais grave do que isto, o seu 
proprietário, residente na capital do Massachusetts, t inha conseguido criar 
dificuldades a outros navios, que ademais possuiam os certificados exigidos, 
com o fim de vender as suas mercadorias sem qualquer tipo de concorrência, 
o que levara os lesados a queixarem-se junto do vice-cônsul de Portugal em 
Boston, entendendo o cônsul geral que não seria possível acabar com tais 
abusos se os contraventores não fossem severamente punidos 1 0 4 . Aliás, já 
antes, Barroso Pereira havia mencionado a necessidade de serem dadas 
ordens para que nenhuma embarcação americana fosse admitida nos portos 
portugueses, sem ser portadora dos documentos exigidos, evitando-se, 
assim, a fuga ao pagamento dos direitos alfandegários. Por outro lado, se os 
papéis ficassem retidos na alfândega do primeiro porto onde arribassem, 
obviava-se a que os barcos americanos fizessem navegação de cabotagem ao 

103 »De c e n t o e trinta e duas embarcaçoens que sahirão destes estados para os dominios 
portuguezes, como consta das listas dos différentes consulados, não comprehendendo com 
tudo todo o anno findo e 1820, mas desde o recebimento da minha carta circular, sessenta e 
huma sahirão sem legalizar todos os seos documentos, e algumas nenhum; nem quanto á sua 
admissão he methodo ou regularidade, dependendo do capricho ou particular decizão dos 
empregados tanto na repartição de saúde como nas alfandegas a facilidade ou difficuldade que 
encontrão as mesmas embarcaçoens com grande descrédito do decoro e honra nacional, e em 
contravenção das ordens estabelecidas com manifesto prejuizo da Real Fazenda, sendo bem 
patente que para bem do Real Serviço se deve observar hum plano fixo e uniforme. Na ilha de 
S. Miguel recuzou-se admittir hum navio americano que tinha sahido de Boston, e obrigouse a 
fazer huma rigoroza quarentena, não havendo moléstia alguma contagioza na cidade e districto 
daquelle consulado, como mostra o capitão pela carta de saúde devidamente legalizada com o 
sello das Reas Armas, dizendo atrevidamente hum official da saúde que nos Estados Unidos 
havia papel e tinta em abundância; quando pouco tempo depois foi admettida sem embaraço 
algum a escuna Haimilton capitão Thomas que tinha sahido de Bath destricto daquelle 
consulado sem documento algum legalizado, nem mesmo a carta de saúde, resultando destes 
iniquos e arbitrários procedimentos serem insultados os empregados neste paiz como 
concussionários exigindo emolumentos pela legalização de documentos inúteis. Estando 
responsável pela boa conducta dos empregados debaixo das minhas ordens, e exacto 
desempenho das suas obrigaçoens, não posso deixar de clamar contra estes abusos para 
satisfação délies, e minha igualmente seja-me permettido accrescentar, sobre quem recahem 
aquellas queixas." Id., ibid. Cópia do ofício do cônsul geral, Joaquim Barroso Pereira, para o 
Ministro e Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, Silvestre Pinheiro 
Ferreira, datado de Filadélfia, 8 de Março de 1821, anexo ao oficio do cônsul geral, Joaquim 
Barroso Pereira, para o Ministro e Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, Silvestre 
Pinheiro Ferreira, datado de Filadélfia, 8 de Fevereiro de 1822. 

1 0 4 Id., ibid. 
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longo da costa de Portugal, em detrimento dos Interesses dos súbditos 
portugueses, a quem tal tráfego estava reservado105 . Em Fevereiro de 1822, o 
cônsul geral cons ta tava que a lguns capi tães não apresentavam os 
certificados obrigatórios, devidamente autenticados, sob o pretexto de não 
existir um agente consular português nos portos de onde t inham zarpado. 
No entanto, já antes de ter tomado posse do cargo, os Estados Unidos, 
conforme referimos, estavam divididos em dez distritos consulares, com os 
respectivos vice-cônsules reconhecidos pelo governo americano. Por outro 
lado, não era possível ter um agente em todos os portos estadunidenses, o 
que, de resto, nenhuma potência com representação em território americano 
possuia106 . 

Apesar de todos estes avisos, Silvestre Pinheiro Ferreira, em ofício 
enviado a Fevereiro de 1822, censurava o facto dos agentes consulares 
portugueses legalizarem os documentos a navios que t r anspor tavam 
produtos proibidos de entrar em território português. Ao mesmo tempo, 
ordenava ao cônsul geral que não autorizasse a importação de tais 
mercadorias e que fizesse tudo ao seu alcance para o impedir. Este, apesar 
de saber que tal ordem fora enviada a todos os consulados, não lhe sendo, 
por tan to , pa r t i cu l a rmen te dirigida, sen t iu - se agravado com es ta 
admoestação, aproveitando para informar o ministro dos procedimentos 
usados. Assim, embora existisse um contacto constante com os vários vice-
cônsules e estes estivessem sob as suas ordens, eram eles quem autenticava 
os diversos certificados obrigatórios, nos portos sob sua jurisdição. Mesmo 
em Filadélfia, lugar da sua residência, deixara esta tarefa a cargo do vice-
cônsul, para que este tipo de serviços tivesse um carácter uniforme em todo 
o país. Aproveitava a oportunidade para lembrar todas as advertências que 
fizera até aí acerca da aceitação de navios em portos portugueses, sem os 
documentos necessários e com mercadorias proibidas a bordo. Queixava-se 
também de não ter recebido nenhuma comunicação de Lisboa, acusando, 

Id., ibid.. Ofício do cônsul geral, Joaquim Barroso Pereira, para o Secretário de Estado dos 
Negócios do Reino e da Justiça e Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, 
Tomás António de Vilanova Portugal, datado de Filadélfia, 25 de Julho de 1820. 

Id., ibid. Ofício do cônsul geral, Joaquim Barroso Pereira, para o Ministro e Secretário de 
Estado dos Negócios Estrangeiros, Silvestre Pinheiro Ferreira, datado de Filadélfia, 8 de 
Fevereiro de 1822. 
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pelo menos, a recepção dos ofícios enviados, mesmo que não desse solução 
para os problemas apontados. Entretanto, pouco tempo antes, t inham saído 
de Boston e Nova Iorque navios para o Faial e para o Brasil sem qualquer 
atestado. O facto do arquivo do consulado não possuir car tas régias, 
decretos, pau tas e tarifas alfandegárias, bem como livros de registo 
dificultava a sua missão, pois, em relação aos bens proibidos de entrar em 
território português, t inha de se fiar na s u a memória e nos poucos 
apontamentos que possuia. Estas dificuldades eram ainda acrescidas pelo 
facto de algumas mercadorias interditas em Portugal e ilhas adjacentes não 
o serem no Brasil. E, uma vez mais, referia que muitas vezes a culpa destas 
ilegalidades cabia aos oficiais das alfândegas. Mesmo no respeitante às 
mercadorias asiáticas, quando as facturas e os manifestos alfandegários não 
especificavam a sua origem, os vice-cônsules nada podiam fazer, cabendo 
aos funcionários aduaneiros autorizar ou não o seu despacho. Por último, 
dizia que não havia n e n h u m a justificação para os seus superiores o 
censurarem, antes era ele quem tinha razões de queixa, pois não t inham 
feito caso das suas exposições, nem lhe t inham dado os meios para pôr em 
execução as determinações do ofício de 20 de Fevereiro de 1822. Além disto, 
enviou aos vice-cônsules uma cópia do referido ofício e uma lista de todos os 
produtos cuja importação não era autorizada107 . 

Os americanos , contudo cont inuavam a não fazer caso das 
resoluções do governo de Lisboa, pois, no dia 31 de Maio, saíra do porto de 
Boston para a ilha da Madeira o brigue Ironsides sem levar qualquer 
documento autenticado pelo vice-cônsul português. O agente consular 
recusara-se a assinar a carta de saúde, enquanto não lhe fosse apresentado 
o manifesto de carga e os outros papéis do navio, a fim de também serem 
legalizados. O capitão do Ironsides negou-se a isto, dizendo que a multa, por 
falta da carta de saúde, era de apenas dezasseis tostões, sendo indiferente 
pagar aquele emolumento em Boston ou na Madeira, caso a isso fosse 
condenado. Ante este incumprimento da lei e porque também na ilha do 
Faial se não exigia qualquer certificado, Joaquim Barroso Pereira 

1 0 7 Id., Ibtd. Ofício do cônsul geral, Joaquim Barroso Pereira, para o Ministro e Secretário de 
Estado dos Negócios Estrangeiros, Silvestre Pinheiro Ferreira, datado de Filadélfia, 21 de Maio 
de 1822. 
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considerava ser seu dever protestar contra tais abusos. A s u a indignação 
perante estas ocorrências levava-o a dizer que, dado não se terem tomado 
providências contra estes desmandos , pedia a s u a demissão 1 0 8 . As 
autoridades madeirenses justificavam o não cumprimento das determinações 
legais com a desculpa de que a sua adopção poderia criar problemas ao 
comércio da ilha. Para o cônsul geral, este era um pretexto "futíl e falso" e 
mesmo que fosse verdadeiro, caberia às autoridades competentes revogar as 
leis e nunca aos funcionários alfandegários da Madeira. As razões reais, 
porém, eram outras . Se a legislação fosse aplicada, não receberiam as 
gratificações a que es tavam hab i tuados , pois, conforme os navios 
apresentassem ou não a documentação obrigatória, eram autorizados ou 
proibidos de entrar no porto. A não exigência de papéis por parte dos 
funcionários aduaneiros levava a que fossem feitas vistorias às embarcações, 
tanto por oficiais da saúde como da alfândega, para o que cobravam um 
determinado emolumento, por eles arbitrado. Além disto, t inha-se instituído 
um lugar de intérprete, cobrando-se ilegalmente a quantia de 2$400 por cada 
visita. Barroso Pereira declarava-se pronto a denunciar tais irregularidades 
e, em sua opinião, os contraventores deveriam ser demitidos e expulsos dos 
lugares que ocupavam. Em seu lugar, deveriam ser nomeados "homens 
probos amantes da s u a pátria e verdadeiros cidadãos portuguezes"1 0 9 . 
Achava também que as medidas a tomar deveriam ser exemplares, de forma 
a ser obtida a "regeneração moral" do país, dado que "a desobediência e 
impunidade dos delictos" eram sintomas de um "governo froxo"110. 

A demissão do cônsul geral não se chegou a verificar, pois este 
continuou nos Estados Unidos e, a 19 de Junho, declarava que estava de 
partida para Washington, a fim de ser apresentado como encarregado de 
negócios interino, posto que ocuparia até à chegada de Francisco Solano 
Constâncio. Entretanto, de acordo com o que lhe fora ordenado, auxiliara o 

1 0 8 Id., ibid. Ofício do cônsul geral, Joaquim Barroso Pereira, para o Ministro e Secretário de 
Estado dos Negócios Estrangeiros, Silvestre Pinheiro Ferreira, datado de Filadélfia, 9 de Junho 
de 1822. 

1 0 9 Id., ibid. Ofício do cônsul geral, Joaquim Barroso Pereira, para o Ministro e Secretário de 
Estado dos Negócios Estrangeiros, Silvestre Pinheiro Ferreira, datado de Filadélfia, 26 de 
Outubro de 1822. 

1 1 0 Id., ibid. 
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I s . Adido da Legação Portuguesa, Veríssimo António Ferreira a arranjar 
passagem para o Brasil1 1 1 . Parece, porém, que em Lisboa havia quem 
duvidasse da utilidade dos documentos passados pelos vice-cônsules, que 
não serviriam senão para dar lucro a estes agentes consulares, os quais, 
além do mais, complicavam o expediente112. 

As autoridades portuguesas, para grande satisfação de Joaquim 
Barroso Pereira, acabaram por tomar providências para pôr fim aos 
desmandos por ele denunciados. Lamentava, porém, que os efeitos se 
demorassem a fazer sentir, dizendo não se poder esperar que a regeneração 
política levasse a uma regeneração moral imediata, dado o mal ser antigo e 
estar muito enraizado. E, a propósito deste assunto , mais uma vez se 
mostrava completamente identificado com a situação política então vigente, 
esperando que esta conseguisse acabar com a indisciplina e os vícios dos 
funcionários públicos113 . 

Por outro lado, parecia muito difícil impedir o comércio ilícito de 
pau-brasil e urzela, mesmo quando estes produtos eram importados 
directamente dos portos portugueses, aumentando as dificuldades quando o 
contrabando era feito para portos-francos. Nestes, além de não ser verificada 
a legalidade ou ilegalidade das negócios efectuados, realizavam-se vendas 

1 1 1 Id., ibid. Ofício do cônsul geral, Joaquim Barroso Pereira, para o Ministro e Secretário de 
Estado dos Negócios Estrangeiros, Silvestre Pinheiro Ferreira, datado de Filadélfia, 19 de 
Junho de 1822. 

1 1 2 Id., ibid. Documento assinado por José Moreira da Silva, datado de Lisboa, 23 de Março de 
1822. 

1 1 3 "Não se podia certamente esperar que a nossa regeneração politica, trouxesse so por de si e de 
hum golpe a nossa regeneração moral, por que o mal era inveterado e havia-se mister de 
grande energia e perseverança para o cortar pela raiz, fazendo reverdecer a frondosa arvore da 
liberdade portugueza, quaze murcha e carcumida pelo tenebrozo despotismo, criminoso 
desleixo e egoísmo dos empregados públicos, que calcando aos pés as leys mais sagradas e em 
contravenção das ordens e benéficas instruções de Sua Magestade tãobem sepultada a nação 
n'hum abysmo de horrores mandando e villipendiando o credito nacional e a honra e bom 
nome de Portuguez, que outrora brilhou com tão refulgente fulgor. Era porem de esperar que 
reassumindo a nação os seus antigos e imprescriptiveis direitos se cohibissem os empregados 
e mais funcionários públicos perpetrar as mesmas iniquidades e escândalos feitos, receozos 
que a imparcial espada da justiça descarregasse sobre elles os golpes da vindicta publica, 
fazendo-se effectiva e sem detença e responsabilidade pela falta do desempenho de suas 
obrigações sem ter contemplações pessoas, vetusto resquicio de barbarie, monstruozo systema 
feudal. 

A ley hé igual para todos, inapreciável dadiva dos bem constituídos e organizados 
governos, e a que todos devemos adherir com todas as forças aliás seremos outra vez 
precipitados no pelego de desgraças em que nos achávamos submergidos, e de que felizmente 
resurgimos." Id., ibid. Ofício do cônsul geral, Joaquim Barroso Pereira, para o Ministro e 
Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, Silvestre Pinheiro Ferreira, datado de 
Filadélfia, 26 de Outubro de 1822. 
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simuladas, sendo depois as mercadorias reexportadas para os locais onde a 
sua transacção se revelava mais vantajosa114 . 

Joaquim Barroso Pereira afirmava que não lhe era possível, por falta 
de meios, dar continuidade a todas as acções postas por Joaquim José 
Vasques, contra cidadãos americanos, envolvidos em crimes de pirataria, 
contra a navegação portuguesa. Assim, em sua opinião, deviam ser dadas 
ordens, ao representante português junto do governo americano, para suprir 
todas as despesas relativas a estes processos judiciais, e ser-lhe concedido 
dinheiro para este fim. Além disto, achava que todas as diligências, relativas 
a estes casos, deviam ser feitas com o conhecimento e a aprovação do 
ministro português. 

A fim de justificar este seu parecer relatava um episódio ocorrido com 
o corsário Columbia ou Arroganta, armado em Baltimore, mas que actuava 
sob bandeira da Venezuela. Esta embarcação apresou o navio espanhol 
Antelope, bem como outras carregadas com escravos e dinheiro, ao largo da 
costa ocidental de África, após o que rumou para o Brasil. Aí, atacou vários 
barcos por tugueses que, entre out ras coisas, também transportavam 
escravos, sendo alguns incendiados e as respectivas tripulações enviadas 
para terra, a bordo de uma sumaca. Entretanto, o corsário naufragou ao sul 
do Maranhão, tendo o capitão conseguido chegar a terra, agarrado a um 
destroço, e 18 t r ipulantes escapado a bordo de uma jangada. Catorze 
membros da equipagem foram recolhidos pelo Antelope, cujo nome fora 
entretanto mudado para General Ramirez. Este velejou para o Surinam a fim 
de vender os escravos e as mercadorias roubadas, bem como para se 
abastecer de víveres. Uma vez na colónia holandesa alguns marinheiros 
desertaram, tendo o capitão resolvido navegar para as Antilhas ocidentais, 
nomeadamente para St. Martin e S. Bartolomeu. Nesta última ilha, recebeu 

"Devo porem observar quanto ao primeiro officio, sobre o pao Brazil urzella e outros contractos 
nacionais, e que será mais difficil prevenir aqui taes e outras fraudulentas transacções, quando 
mesmo os géneros acima declarados fossem importados directamente dos portos e estados 
portuguezes, e por consequência muito maior será a difficuldade, quando estes contrabandos 
se fazem geralmente para hum ou outro porto-franco, (como tenho bem fundados motivos para 
suspeitar,) aonde se não trata de saber e averiguar se hé licito ou illegal simelhante traffico, e 
feita athé huma venda simulada, são ao depois os mesmos géneros re-exportados para as 
praças aonde as suas vendas offerece prompta e milhor vantagem." Id., ibid. Ofício do cônsul 
geral, Joaquim Barroso Pereira, para o Ministro e Secretário de Estado dos Negócios 
Estrangeiros, Silvestre Pinheiro Ferreira, datado de Filadélfia, 26 de Outubro de 1822. 
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a visita de um certo capitão Mason, o qual devia ter interesses nas 
actividades corsárias, havendo tomado conta de 5.000 dólares roubados, que 
estavam a bordo. Depois, já quando navegava ao longo da costa dos Estados 
Unidos, soube-se que o General Ramirez levava a bordo escravos, tendo 
saído, ao seu encontro, o cúter americano Dallas que o apresou e levou para 
o porto de St. Mary. 

A mar inha americana tomou esta at i tude, porque o tráfico de 
escravos tinha sido proibido pela lei de 20 de Abril de 1818. Como parte 
destes cativos eram propriedade de portugueses, logo que chegaram a 
território norte-americano, foram reclamados pelo vice-cônsul de Portugal 
na Georgia, Francis Sorrell. Esta diligência, porém, estaria destinada ao 
fracasso se não se conseguisse provar que os negros em questão pertenciam 
de facto a súbditos portugueses. Contudo, devido ao depoimento dos 
marinheiros, os escravos, em número de 200, foram entregues a Sorrell. Não 
podiam, porém, ser vendidos para pagar as despesas, sendo necessário enviá-
los para o Brasil, para o que era preciso dinheiro1 1 5 . Este era, assim, um 
bom exemplo da necessidade que o ministro português, junto do executivo 
de Washington, t inha de possuir fundos, para fazer face a despesas como 
esta. 

Apesar das poucas provas apresentadas em tribunal, que consistiram 
sobretudo no depoimento de alguns marinheiros corsários, a sentença foi 
favorável a Portugal. Ao mesmo tempo, foi decidido que ao comandante e à 
tripulação do cúter Dallas cabiam direitos de salvados e mandou-se 
determinar exactamente o número de escravos a bordo e quais os que eram 
pertença de portugueses e espanhóis. No entanto, o advogado dos corsários 

Id., ibid.. Ofício do cônsul geral, Joaquim Barroso Pereira, para o Secretário de Estado dos 
Negócios do Reino e da Justiça e Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, 
Tomás António de Vilanova Portugal, datado de Filadélfia, 16 de Agosto de 1820. Anexo a este 
ofício encontrámos um recorte da Gazeta de Savannah que relata em pormenor tudo o ocorrido 
com o corsário Columbia ou Arroganta e com o brigue Antelope depois baptizado de General 
Ramirez; ofício do cônsul geral, Joaquim Barroso Pereira, para o Secretário de Estado dos 
Negócios do Reino e da Justiça e Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, 
Tomás António de Vilanova Portugal, datado de Filadélfia, 21 de Março de 1821; ofício do 
cônsul geral, Joaquim Barroso Pereira, para o Ministro e Secretário de Estado dos Negócios 
Estrangeiros, Silvestre Pinheiro Ferreira, datado de Filadélfia, 26 de Janeiro de 1822. 
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recorreu para o Tribunal de 2-. Instância1 1 6 , o qual confirmou a sentença no 
respeitante aos escravos pertencentes a espanhóis e anulou a decisão 
relativamente aos negros, propriedade de portugueses, por falta de provas. E, 
Barroso Pereira afirmava que o juiz se satisfaria com qualquer pequena 
evidência para tomar uma resolução favorável a Portugal. Devido a este 
desfecho adverso era necessário reembolsar o vice-cônsul na Georgia, das 
avultadas despesas feitas. Es tas elevavam-se a 478 dólares, ou seja, 
382$400, e Francis Sorell declarava ao cônsul geral que não dispenderia 
mais dinheiro com este processo, enquanto não fosse pago ou estivesse certo 
de o ser. Joquim Barroso Pereira lamentava-se por não poder ele próprio 
liquidar tais gastos, mas os seus vencimentos estavam muitos atrasados. 
Aliás, mostrava-se convencido que o vice-cônsul desistiria de qualquer outra 
acção, devido à falta de pagamento. De qualquer modo, o tribunal parecia 
interessado em favorecer os escravos. Mesmo que os captores pudessem 
provar que estes eram "boa preza", Barroso Pereira estava persuadido que 
seriam libertados, devido a terem sido apreendidos ao largo da costa dos 
Estados Unidos, país onde o comércio de escravos estava proibido117 . 

Nada, porém, ficou resolvido, pois, em Dezembro de 1822, o vice-
cônsul de Portugal em Savannah , na Georgia, chamava a atenção de 
Joaquim Barroso Pereira para este assunto. Assim, na opinião de Francis 
Sorrell, o encarregado de negócios português devia fazer uma representação 
ao Presidente dos Estados Unidos, o qual poderia ordenar a restituição dos 
escravos contra o pagamento de uma pequena parte da quantia devida ao 
District Marshal. Este funcionário estava, aliás, a lucrar com o trabalho dos 
negros e ainda cobrava dinheiro pela sua alimentação e vestuário. Sorrell 
achava que, dada a situação, devia ser o contrário, sendo o District Marshal 
quem devia pagar 50 dólares anuais, por cada um dos escravos1 1 8 . 

Id., ibid. Ofício do cônsul geral, Joaquim Barroso Pereira, para o Secretário de Estado dos 
Negócios do Reino e da Justiça e Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, 
Tomás António de Vilanova Portugal, datado de Filadélfia, 21 de Março de 1821. 

Id., ibid. Ofício do cônsul geral, Joaquim Barroso Pereira, para o visconde de Barbacena, 
datado de Filadélfia, 6 de Outubro de 1821; ofício do cônsul geral, Joaquim Barroso Pereira, 
para o Ministro e Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, Silvestre Pinheiro Ferreira, 
datado de Filadélfia, 26 de Janeiro de 1822. 

"I must again call your attention to the case of General Ramirez. A representation ought certainly 
to be made by our chargé des affaires, to the President of the United States, who, I have no 
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No entanto, nos finals de Janeiro de 1822, o cônsul informava ter 
ficado provado que parte dos escravos apreendidos eram propriedade de 
súbditos portugueses, devendo ser entregues a quem os reclamava, neste 
caso, o vice-cônsul Sorrell, não sendo necessário determinar-se quem eram 
os seus donos, decisão que competia à Jus t iça portuguesa. O tribunal 
aceitou esta argumentação, dando ordem a que os negros fossem entregues 
aos agentes consulares português e espanhol, pagando os dois as custas do 
processo e os direitos de salvados atribuídos ao comandante e à tripulação 
do cúter Dallas. 

O Procurador dos Estados Unidos, em Savannah, não concordou com 
esta decisão e ameaçou apelar para o Supremo Tribunal, em Washington, 
contudo, se não se procedesse a esta diligência, dentro dos prazos legais, os 
escravos seriam entregues ao vice-cônsul português, desde que este 
liquidasse as despesas decorrentes e se comprometesse, por escrito, a enviá-
los para fora do país . Dada a necessidade de se efectuarem estes 
pagamentos, Barroso Pereira solicitava a Silvestre Pinheiro Ferreira a 
remessa de fundos, dos quais o estado seria reembolsado, assim que os 
escravos fossem vendidos em portos do Brasil, por conta dos seus legítimos 
proprietários119. Acerca deste assunto, não conseguimos apurar mais nada, 
pelo que não sabemos de que forma terminou este episódio. 

O cônsul geral português manteve também conversações com o seu 
homólogo sueco, Severin Lorich, a propósito do bom acolhimento e das 
facilidades concedidas aos corsários na ilha de S. Bartolomeu. Barroso 
Pereira acusava o governador sueco da praça de ter interesses nesta 
actividade e numa nota, enviada a Lorich, com data de 10 de Maio de 1821, 
expunha as queixas portuguesas. Estas resumiam-se a duas acusações; 
permitir o equipamento, reparação e fornecimento de aprestos a navios 
corsários, bem como autorizar, ou pelo menos tolerar a venda de 
mercadorias pilhadas e roubadas de bordo de barcos portugueses. Em 

doubt, could order the restitution of the slaves on our paying a small proportion of the 
enormous bill of the District Marshal. This officer has and is making considerable crops by the 
labour of these negroes, and yet charge for their food and clothing whilst he ought in fact to pay 
us fifty dollars per annum for each of them." Id., ibid. Ofício do vice-consul, Francis Sorrell, 
para o cônsul geral, Joaquim Barroso Pereira, datado de Savannah, 21 de Dezembro de 1822. 

1 1 9 Id., ibid. Ofício do cônsul geral, Joaquim Barroso Pereira, para o Minisro e Secretário dos 
Negócios Estrangeiros, Silvestre Pinheiro Ferreira, datado de Filadélfia, 26 de Janeiro de 
1822. 
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relação à primeira destas denúncias, o cônsul achava que o governo sueco 
não podia de modo algum estar de acordo, pois, caso contrário, infringiria a 
neutralidade, também observada pelos Estados Unidos, na lu ta entre a s 
colónias espanholas e mãe-pátria. Isto, sobretudo, quando tais navios não 
possuiam n e n h u m a comissão ou car ta de corso, s endo como ta l 
considerados piratas face à lei das nações civilizadas. Não era possível saber 
a quantas embarcações destas t inha sido permitida ou tolerada a entrada 
em S. Bartolomeu, embora, através dos jornais tomasse conhecimento de 
que muitos corsários t inham ido à ilha munir-se de novos papéis, em 
consequência do armistício assinado entre Bolivar e o general Morillo. E 
referia o caso da corveta El Valiente Guaicurú que aí fora a rmada e provida 
com u m a comissão falsa do general Artigas. O comandan te des ta 
embarcação era americano, tal como a maior parte da tripulação e havia 
sido condenada na Martinica, para onde fora levada, depois de ter sido 
apresada pela fragata francesa L'Africaine. Além deste, citava, ainda, o 
exemplo do barco do capitão Edward Jessup , de Fairfield, Connecticut, 
armado em corsário, sob bandeira de Artigas, em Maio de 1820, o qual, 
durante os 60 dias que navegou ao largo da costa do Brasil, capturara cinco 
barcos portugueses carregados com mercadorias valiosas. Por outro lado, o 
brigue Rachel and Sally, com mercadorias portuguesas roubadas, a bordo, e 
que não obtivera autorização para entrar no Maranhão, dado não ter os 
documentos necessários, constantes do alvará de 1818, fora obrigado a 
voltar para S. Bartolomeu. 

Em relação à segunda acusação, tanto o governador como os demais 
funcionários não pareciam ser tão culpados, à primeira vista, pois S. 
Bartolomeu era um porto franco. No entanto, sem a conivência do 
governador e outros funcionários, muitos bens portugueses apresados não 
teriam sido desembarcados na ilha e vendidos. A obrigação das autoridades 
era de informar o governo sueco das dificuldades, impedir tais roubos e 
depredações e pedir instruções acerca das medidas a adoptar. A atracção 
pelo lucro, porém, tinha sido demasiado tentadora para que cumprissem as 
suas obrigações. Apesar de estar ciente das dificuldades, para pôr fim a 
estado de coisas, dado S. Bartolomeu ser um porto franco, uma das formas 
de resolver a situação era obrigar os navios de nações neutras e amigas a 
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apresentar, à chegada à ilha, os seus documentos devidamente legalizados 
pelos cônsules ou vice-cônsules suecos dos portos de onde t inham partido. 
Na falta destes agentes consulares os papéis poderiam ser legalizados por 
um notário público ou por qualquer outra autoridade. 

Barroso Pereira declarava-se ciente que estas medidas iriam ser 
consideradas, pelas pessoas desonestas, como um a tentado contra a 
liberdade de comércio. Contudo, não achava que es tas providências 
constituissem um obstáculo à liberdade de comércio, que também defendia. 
Aliás, estava certo que os comerciantes honestos não veriam inconveniente 
na legalização do manifesto das cargas e dos certificados da alfândega nos 
portos de onde saiam, de modo a provar os seus direitos de propriedade e 
que se dedicavam a um comércio lícito. As taxas a pagar seriam reduzidas e, 
se os capitães e os expedidores entregassem os documentos a tempo, nem 
sequer haveria lugar para demoras. Contra isto insurgir-se-iam os corsários 
e os americanos estabelecidos na ilha, que se dedicavam a este tipo de 
tráfico, bem como os funcionários que com ele lucravam. 

Estes tipo de argumentação de Joaquim Barroso Pereira não nos 
parece muito correcta, pois, na realidade tratava-se de uma ingerência nos 
assuntos internos de outro país, neste caso a Suécia. Como forma de 
justificar estas exigências, o cônsul acabava a nota apontando o exemplo do 
governo português que t inha adoptado medidas semelhantes. Deste modo, 
as autoridades lusas achavam-se no direito de solicitar a adopção destas 
disposições ou quaisquer outras que protegessem o seu comércio. Além 
disto, pretendia-se que não fosse prestado qualquer auxílio aos corsários, 
excepto os abastecimentos de água ou de víveres, pois isto não podia ser 
recusado a qualquer navio em dificuldades. E dizia que ia ser feito um 
pedido semelhante aos governos dinamarquês e holandês, em cujas ilhas, 
das índias Ocidentais, sob s u a administração, também reinava o mesmo 
espírito de pilhagem e pirataria, mas não num grau tão elevado como na 
ilha de S. Bartolomeu120 . 

1 2 0 Id., ibid. Ofício do cônsul geral, Joaquim Barroso Pereira, para José Correia da Serra, datado de 
Filadélfia, 19 de Setembro de 1821; nota do cônsul geral, Joaquim Barroso Pereira, para o 
cônsul geral da Suécia, Severin Lorich, datado de Filadélfia, 10 de Maio de 1821, anexo ao 
ofício de 19 de Setembro de 1821; cópia da sentença passada na Martinica contra o El Valiente 
Guaicurú, anexa ao ofício de 19 de Setembro de 1821. 
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O armamento de navios corsários nos portos norte-americanos, tal 
como já referimos, e nos é confirmado por Barroso Pereira, t inha diminuído 
nos inícios de 1821, cont inuando, contudo, as depredações contra a 
navegação portuguesa. Na realidade, os barcos saiam dos Estados Unidos e 
iam armar-se a S. Bartolomeu, S. Tomás e a out ras i lhas das índias 
Ocidentais que, sendo portos francos, facilitavam o equipamento destas 
embarcações e para onde, como já dissemos, eram levadas as presas. Além 
destas, as Ilhas Virgens "algumas delias dezertas e com bom ancoradouro" 
eram também covil de piratas1 2 1 . 

Como não podia deixar de ser, um dos assuntos da correspondência 
do cônsul geral tanto com o ministro Silvestre Pinheiro Ferreira, como com 
o vice-cônsul em Boston, foi o apresamento do navio Mariana Flora, de que 
já tivemos oportunidade de fazer ampla referência no capítulo anterior. 
Aliás, muitas das notícias veiculadas para Lisboa pelo encarregado de 
negócios José Amado Grehon tinham como base informações fornecidas por 
Joaquim Barroso Pereira122. 

O interesse do cônsul geral pelo comércio por tuguês levou-o a 
escrever a Cipriano Ribeiro Freire, então Presidente da J u n t a do Comércio, 
uma carta circunstanciada sobre a en t rada ao serviço e o modo de 
funcionamento de um farol construido na White Island e importante para a 

121 "Cumpre-me outro-sim partecipar a V. Ex8., como fiscal do corpo de commercio nestes estados, 
que posto o armamento de corsários tenha diminuído nos portos e enseadas dos Estados 
Unidos, continuão com tudo as depredaçoens da mesma maneira. As embarcaçoens sanem 
destes portos, e vão armar-se nas ilhas de S. Bartholomeu, S, Thomas e outras que sendo 
portos-francos, se lhes faculta toda a facilidade, e conduzem para alli as prezas, passando a 
carga para embarcaçoens costeiras: as cinco ilhas assim chamadas, perto de S. Bartholomeu, e 
dezertas, offerecem grande vantagem a estes piratas. (...) As Ilhas Virgens ao nordeste de Porto 
Rico, algumas delias dezertas e com bom ancoradouro são igualmente o covil destes novos 
buccaneiros." Id., ibid. Cópia do ofício do cônsul geral, Joaquim Barroso Pereira, para o 
Ministro e Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, Silvestre Pinheiro 
Ferreira, datado de Filadélfia, 8 de Março de 1821, anexo ao ofício do cônsul geral, Joaquim 
Barroso Pereira, para o Ministro e Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, Silvestre 
Pinheiro Ferreira, datado de Filadélfia, 8 de Fevereiro de 1822. 

1 2 2 Id., ibid. Ofícios do cônsul geral, Joaquim Barroso Pereira, para o Ministro e Secretário de 
Estado dos Negócios Estrangeiros, Silvestre Pinheiro Ferreira, datados de Filadélfia, 
respectivamente 8, 23 de Fevereiro e 8 de Junho de 1822. 
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entrada em segurança dos navios no porto de Portsmouth, no New 

Hampshire123 . 

Em relação ao atraso nos pagamento dos ordenados é de referir que, 
pouco depois de ter chegado à América, Joaquim Barroso Pereira se queixava 
do baixo salár io que auferia. Como este não lhe permit ia viver 
decentemente, nem exercer as suas funções da forma que desejava, 
ameaçava demitir-se1 2 4 . Alguns meses depois voltava a abordar este 
assunto, lamentando-se por não ter sido pago ainda nenhuma parte do seu 
salário125 . Porém, em Fevereiro de 1822, afirmava já haver recebido pela 
casa portuguesa Carneiro Leão Freire e CQ., o pagamento que o governo 
português lhe mandara fazer em Londres126 . 

Em 24 de Setembro de 1821, Joaquim Barroso Pereira enviou uma 
missiva ao rei D. João VI, congratulando-se pelo seu regresso a Lisboa. Ao 
mesmo tempo, enaltecia as Cortes que por meio de "sabias luzes e patriótico 
zello" iriam estabelecer "o alicerce perdurável de felicidade e regeneração 
publica, por meio de huma Constituição liberal". Deste modo, salvava-se "o 
estado do imminente naufrágio em que hia submergir-se". Toda a carta está 
escrita num tom entusiástico, talvez em demasia, e adulatório, de modo a 
mostrar a sua completa identificação com a nova ordem política, que iria 
dar um novo alento à "brioza nação portugueza". A referência ao Ente 
Supremo, no final da carta, parece indicar que Barroso Pereira pertenceria 
ou, pelo menos, seria simpatizante da maçonaria. Neste caso, não admiraria 
todo o entusiasmo para com o novo regime e o seu regozijo com o facto de 
D. João VI aceitar a nova lei fundamental, tornando-se o primeiro soberano 

1 2 3 Id., ibid.. Ofício do cônsul geral, Joaquim Barroso Pereira, para Cipriano Ribeiro Freire, 
Presidente da Junta de Comércio, datado de Filadélfia, 13 de Dezembro de 1820; SA, Manoel 
José Maria da Costa e, ob. cit., p. XV. 

1 2 4 Id., Ibid., Ofício do cônsul geral, Joaquim Barroso Pereira, para o Secretário de Estado dos 
Negócios do Reino e da Justiça e Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, 
Tomás António de Vilanova Portugal, datado de Filadélfia, 16 de Agosto de 1820. 

1 2 5 Id., ibid., Ofício do cônsul geral, Joaquim Barroso Pereira, para o Secretário de Estado dos 
Negócios do Reino e da Justiça e Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, 
Tomás António de Vilanova Portugal, datado de Filadélfia, 21 de Março de 1821. 

1 2 6 Id., Ibid. Ofício do cônsul geral, Joaquim Barroso Pereira, para o Ministro e Secretário de 
Estado dos Negócios Estrangeiros, Silvestre Pinheiro Ferreira, datado de Filadélfia, 23 de 
Fevereiro de 1822. 
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constitucional português 1 2 7 . No entanto, uns dias antes queixava-se a 
Correia da Serra do atraso na recepção de notícias e instruções do governo, 
de não ter recebido nenhum ofício acerca da partida do rei para Portugal e de 
não saber a quem se poderia dirigir, caso necessi tasse de alguma 
informação128. A demora de notícias de Lisboa vai ser também objecto do 
ofício de 26 de Janeiro de 1822. De facto, o envio dos despachos via Londres 
revelava-se extremamente moroso. Como exemplo, noticiava que recebera, a 
4 de Janeiro de 1822, ura despacho, de 31 de Julho de 1821. Esta missiva 
fora expedida de Lisboa para o ministro português em Londres, que por sua 
vez a confiara ao representante dos Estados Unidos na capital britânica. 
Este enviou-a ao Secretário de Estado americano que a entregou ao 
encarregado de negócios português, o qual a fez chegar às mãos do 
destinatário. O atraso na recepção do despacho ficara a dever-se ao facto 
deste ter saído de Londres apenas a 17 de Novembro. Deste modo, achava 
preferível o envio da correspondência pelos vários navios que de Liverpool 
saiam em direcção aos vários portos americanos, além de que todos os 
meses havia um paquete que ligava esta cidade inglesa a Nova Iorque. Os 
navios americanos eram preferíveis aos ingleses, pois estes eram muito mais 
morosos, no Inverno faziam escala nas Bermudas e no Verão em Halifax, na 
Nova Scotia129 . 

6.4. Outros consulados. 

6 .4 .1 . Baltimore 

O cônsul geral nomeado para Baltimore, José Joaquim Ramos 
Zuzarte, conjuntamente com Diogo Maria Gallard, cônsul geral designado 
para Nova Orleães, desembarcou em Boston, no dia 1 de Outubro de 1822. 

Id., Ibid. Carta do cônsul geral, Joaquim Barroso Pereira, dirigida a D. João VI, datada de 
Filadélfia, 24 de Setembro de 1821. Vide Anexo II doe. 45. 

Id., ibid. Ofício do cônsul geral, Joaquim Barroso Pereira, para José Correia da Serra, datado de 
Filadélfia, 19 de Setembro de 1821. 

Id., ibid. Ofício do cônsul geral, Joaquim Barroso Pereira, para o Ministro e Secretário de 
Estado dos Negócios Estrangeiros, Silvestre Pinheiro Ferreira, datado de Filadélfia, 26 de 
Janeiro de 1822. 
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Os dois homens tiveram de ficar alguns dias nesta cidade, dadas as 
condições de debilidade física em que chegaram, depois de u m a difícil 
travessia do Atlântico, e também porque queriam evitar Nova Iorque atingida 
pela febre-amarela. Como, no dizer de Zuzarte, Baltimore e Filadélfia não 
tinham sido atingidas pela epidemia, deixaram, logo que lhes foi possível, o 
Massachusetts em direcção aos seus destinos. Baltimore, contudo, não 
esteve completamente isenta desta doença, tendo-se registado alguns casos 
esporádicos. O cônsul não perdeu tempo a enviar informações para Lisboa, 
pois, poucos dias depois de ter chegado a Boston, escrevia um ofício que 
falava dos elevados direitos que os produtos portugueses eram obrigados a 
pagar, nos portos do Massachusetts1 3 0 . 

Após ter passado parte do mês de Outubro em Filadélfia, Zuzarte 
chegou a Baltimore no dia 1 de Dezembro de 1822, referindo-se numa das 
suas primeiras observações, ao comércio da cidade com Portugal, que era 
inexistente, enquanto a exportação de far inha pa ra o Brasil era 
significativa. Entretanto, no dia 22 de Novembro, aparecera publicada em 
jornais americanos uma informação do cônsul americano no Rio de Janeiro, 
pela qual se fazia saber, a todos quantos negociavam com o Brasil, que o 
governo deste pais não exigia certificados consulares portugueses. Como, 
porém, esta notícia não fora confirmada por nenhum documento oficial, o 
cônsul geral de Portugal, em Filadélfia, desmentira-a. Todavia, José Joaquim 
Ramos Zuzarte temia, até por que já se falava nisso, que armadores de 
Baltimore munidos de cartas de corso, passadas pelo governo brasileiro, 
viessem a atacar navios portugueses. Estes seus receios eram reforçados com 
o facto dos habitantes, deste porto da baía do Chesapeake, terem uma certa 
apetência para este tipo de actividades, sobretudo numa altura em que o seu 
comércio estava decadente, pois sofrera graves prejuízos. Além disto, o golfo 
do México continuava a ser assolado por actos de pirataria da maior 
barbaridade e a convulsa situação política da área impedia que se pusesse 
cobro a tais desmandos. 

1 3 0 Id., ibid. Ofício do cônsul, José Joaquim Ramos Zuzarte, para o Ministro e Secretário de Estado 
dos Negócios Estrangeiros, Silvestre Pinheiro Ferreira, datado de Boston, 7 de Outubro de 
1822; AUGUSTIN, George, ob. cit., p. 775; 921. 273 

613 



Tal como os seus colegas, o cônsul queixava-se de não ter ainda 
recebido os seus vencimentos, o que lhe causara vários inconvenientes, pelo 
que pedia a Silvestre Pinheiro Ferreira a tenção pa ra este caso 1 3 1 . 
Igualmente, a demora na recepção do exequatur, aliada ao facto do vice-
cônsul em Baltimore estar ausente, e à certeza que a autorização do governo 
americano chegaria em breve, levaram Zuzarte a legalizar os papéis de 
alguns navios que se dirigiam para o Brasil. Apesar de estar ciente da 
ilegalidade do seu procedimento, declarava que a tal fora obrigado pelas 
circunstâncias, embora, muitos navios que zarpavam para portos brasileiros 
não quizessem levar documentos legalizados pelo consulado português1 3 2 . 

6.4.2. Boston. 

Para Boston foi nomeado também um cônsul geral, Francisco Vicente 
Espinosa da Câmara Perestrelo, en tus i a s t a da nova ordem política 
portuguesa que, tendo saído da ilha da Madeira, a 6 de Setembro de 1822, 
desembarcou em Nova Iorque a 9 de Outubro desse mesmo ano. Demorou-se 
alguns dias, nessa cidade, tendo, antes de partir para Filadélfia, falado com 
o cônsul geral Eugénio António Lobato, refugiado em Long Island por causa 
da epidemia de febre-amarela. A 17 de Outubro, apresentou-se a Francisco 
Solano Constâncio, a quem entregou a sua patente, a fim de obter o 
exequatur. Como este demorasse, foi-lhe dito que poderia começar as suas 
funções, mesmo sem esta autorização, pelo que partiu imediatamente para 
Boston, onde chegou a 31 de Outubro1 3 3 . O exequatur acabou por lhe ser 

A.N.T.T., Ministério dos Negócios Estrangeiros, Arquivo Central, correspondência recebida, 
correspondência dos consulados portugueses. Estados Unidos da América, caixa 273 (1788-
1832). Ofício do cônsul, José Joaquim Ramos Zuzarte, para o Ministro e Secretário de Estado 
dos Negócios Estrangeiros, Silvestre Pinheiro Ferreira, datado de Baltimore, 3 de Dezembro de 
1822. 

Ofício do cônsul geral, José Joaquim Ramos Zuzarte, para o encarregado de negócios, Francisco 
Solano Constâncio, datado de Baltimore, 3 de Dezembro de 1822, transcrito por SOUSA, Maria 
Leonor Machado de, ob. cit., p. 392. 

A.N.T.T., Ministério dos Negócios Estrangeiros, Arquivo Central, correspondência recebida, 
correspondência dos consulados portugueses. Estados Unidos da América, caixa 273 (1788-
1832). Ofício nB. 1 do cônsul geral, Francisco Vicente Espinoza da Camará Perestrello, para o 
Ministro e Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, Silvestre Pinheiro Ferreira, datado 
de Boston, 14 de Novembro de 1822. Ofícios do cônsul geral, Francisco Vicente Espinoza da 
Camará Perestrello, para o encarregado de negócios, Francisco Solano Constâncio, datados de 
Boston, 3 e 28 de Novembro de 1822, transcritos por SOUSA, Maria Leonor Machado de, ob. 
cit., p. 377 e 385; BRANDÃO, Fernando de Castro, ob. cit., p. 12. 
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concedido, a 21 de Novembro seguinte, documento que, depois de lhe ter 
chegado às mãos, fez publicitar na imprensa local134. 

Em sua opinião, o vice-cônsul Philipp Marrett t inha desempenhado 
muito bem as suas funções e prestado bons serviços a Portugal, pelo que por 
uma questão de justiça, e não porque dele necessitasse, o t inha mantido no 
seu cargo, esperando que Silvestre Pinheiro Ferreira aprovasse esta sua 
decisão. 

Dada a sua jurisdição se estender apenas sobre o Massachusetts e o 
New Hampshire, e os estados do Connecticut, Rhode Island, Maine e 
Vermont, também parte da Nova Inglaterra, não terem n e n h u m agente 
consular português, solicitava que es tas regiões ficassem sob s u a 
autoridade, a exemplo do que acontecia com os cônsules espanhol, francês e 
inglês, se não fossem nomeados representantes consulares para estes 
estados1 3 5 . 

Um dos seus primeiros actos foi o de assistir à leitura da sentença 
contra o Mariana Flora, pronunciada pelo tr ibunal de 1-. instância do 
Massachuset ts . Além de referir que os advogados da parte portuguesa 
interpuseram recurso para o Supremo Tribunal em Washington, alude ao 
problema do financiamento das despesas decorrentes da acção judicial, pois 
os donos do Mariana Flora não tinham enviado fundos para esse fim. 

Francisco da Câmara Perestrelo assinalava que, dos portos sob 
jurisdição do consulado de Boston, t inham saído vários navios para o 
Brasil, sem cartas de saúde ou quaisquer outros certificados. Isto era 
consequência da notícia que o cônsul dos Estados Unidos no Rio de Janeiro 
fizera publicar em jornais americanos, segundo a qual as alfândegas 
brasileiras já não exigiam os documentos consulares portugueses. A isto, 

1 3 4 A.N.T.T., Ministério dos Negócios Estrangeiros, Arquivo Central, correspondência recebida, 
correspondência dos consulados portugueses. Estados Unidos da América, caixa 273 (1788-
1832). Ofício nQ. 2 do cônsul geral, Francisco Vicente Espinoza da Camará Perestrello, para o 
Ministro e Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, Silvestre Pinheiro Ferreira, datado 
de Boston, 16 de Dezembro de 1822. 

1 3 5 Id., ibid. Ofício nfi. 3 do cônsul geral, Francisco Vicente Espinoza da Camará Perestrello, para o 
Ministro e Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, Silvestre Pinheiro Ferreira, datado 
de Boston, 24 de Abril de 1823; BRANDÃO, Fernando de Castro, ob. cit., p. 12. 
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conforme vimos, fizera também referência José Joaquim Ramos Zuzarte, 
cônsul geral em Baltimore. E, tal como este, Perestrelo publicara um 
desmentido, que de nada adiantara . Além disto, mencionava que oito 
marinheiros portugueses, provenientes do Brasil, e t rabalhando a bordo de 
navios estadunidenses, t inham sido abandonados pelos seus capitães e lhe 
haviam pedido ajuda para se sustentarem, até encontrarem um navio que os 
levasse para território português. O cônsul nada lhes dera, por não ter 
instruções para o efeito, pois, as únicas indicações que relativamente a estes 
casos, era de os colocar a bordo de navios lusos. Estes homens, contudo, 
tinham estado ao serviço de americanos e ingleses, pelo que os comandantes 
das embarcações que os transportassem não t inham direito ao subsídio 
previsto, pela J u n t a do Comércio, para o repatriamento de marinheiros 
portugueses. Prometera-lhes, porém, fazê-los regressar a Portugal em navios 
estrangeiros, logo que fosse possível136. 

A falta de pagamento dos seus ordenados criava-lhe problemas dado 
ter já despendido bastante dinheiro desde que deixara Portugal. Além disto, 
necessitava, ainda, de equipar a Secretaria do consulado, com livros e 
outras coisas, para o que necessitava de fundos1 3 7 . No entanto, em 20 de 
Janeiro de 1823 acabou por chegar a ordem de receber o vencimento138 . 

A.N.T.T., Ministério dos Negócios Estrangeiros, Arquivo Central, correspondência recebida, 
correspondência dos consulados portugueses. Estados Unidos da América, caixa 273 (1788-
1832). Ofício nB. 2 do cônsul geral, Francisco Vicente Espinoza da Camará Perestrello, para o 
Ministro e Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, Silvestre Pinheiro Ferreira, datado 
de Boston, 16 de Dezembro de 1822 e ofícios do cônsul geral, Francisco Vicente Espinoza da 
Camará Perestrello, para o encarregado de negócios, Francisco Solano Constâncio, datados de 
Boston, 28 e 30 de Novembro de 1822, transcritos por SOUSA, Maria Leonor Machado, ob. cit., 
p. 385; 389. 

Ofício nB.l do cônsul geral, Francisco Vicente Espinoza da Camará Perestrello, para o Ministro 
e Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, Silvestre Pinheiro Ferreira, datado de 
Boston, 14 de Novembro de 1822 e ofício do cônsul geral, Francisco Vicente Espinoza da 
Camará Perestrello, para o encarregado de negócios, Francisco Solano Constâncio, datado de 
Boston, 11 de Novembro de 1822 transcritos por SOUSA, Maria Leonor Machado de, ob. cit., p. 
378-380. A.N.T.T., Ministério dos Negócios Estrangeiros, Arquivo Central, correspondência 
recebida, correspondência dos consulados portugueses. Estados Unidos da América, caixa 273 
(1788-1832). Ofício nQ. 2 do cônsul geral, Francisco Vicente Espinoza da Camará Perestrello, 
para o Ministro e Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, Silvestre Pinheiro Ferreira, 
datado de Boston, 16 de Dezembro de 1822. 

Id., Ibid. Ofício nQ*. le 2 do cônsul geral, Francisco Vicente Espinoza da Camará Perestrello, 
para o Ministro e Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, Silvestre Pinheiro Ferreira, 
datados de Boston, respectivamente 14 de Novembro e 16 de Dezembro de 1822. 
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6.4.3. Norfolk 

Joaquim César de la Figanière e Morão foi nomeado consul geral para 
Norfolk, em 21 de Maio de 1822. Anteriormente fizera parte da comissão 
mista luso-britânica para a abolição do comércio de escravos, para a qual 
fora designado, em 7 de Maio de 1820. Por força do cargo residira na Serra 
Leoa onde contraíra febres que muito o debilitaram fisicamente, vendo-se 
obrigado a regressar à Europa1 3 9 . 

Antes de partir para a América, dirigiu uma missiva a Cândido José 
Xavier, ministro e secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, entre 10 
de Maio e 12 de Junho de 1822, dando-lhe conta de ter em seu poder os 
documentos relativos ao posto que ia ocupar. A fim de bem desempenhar as 
funções para que fora escolhido, solicitava que lhe fossem entregues todos 
os tratados, convenções e tarifas existentes entre o Reino Unido de Portugal 
Brasil e Algarves e os Estados Unidos. Além destes, pedia, ainda, todos os 
documentos que fossem considerados importantes para a sua missão. Ao 
mesmo tempo, informava ter requerido o pagamento adiantado de um parte 
do ordenado de forma a poder face às suas despesas de transporte e de ter 
pedido que lhe fosse concedido o Hábito da Ordem de Cristo, que lhe veio a 
ser atribuido em 20 de J u n h o de 1822 Por último, pretendia também ser 
informado sobre se existia alguma lei que o proibisse de se dedicar à 
actividade comercial140. 

Joaquim César de Figanière e Mourão deixou Lisboa, em 29 de Junho 
de 1822, e, embora não saibamos o dia exacto da sua chegada, a 9 de 
Outubro já estava no seu posto, tendo-lhe sido concedido o exequatur em 10 

A.N.T.T., Ministério dos Negócios Estrangeiros, Arquivo Central, correspondência recebida, 
correspondência dos consulados portugueses. Estados Unidos da América, caixa 273 (1788-
1832). Cópia da nomeação de Joaquim César de la Figanière e Morão, comissário árbrito da 
comissão mista luso-britânica para a abolição da escravatura, datada de Lisboa, 7 de Maio de 
1822; atestados de Saúde passados a Joaquim César de la Figanière e Morão, datados da Serra 
Leoa, 3 e 14 de Fevereiro e 7 de Maio de 1821; carta patente nomeando Joaquim César de la 
Figanière e Morão, cônsul de Portugal em Norfolk, datada de Lisboa, 21 de Maio de 1822. 

Id., ibid. Carta do cônsul geral, Joaquim César de la Figanière e Morão, para o Ministro e 
Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, Cândido José Xavier, datada de Lisboa, 4 de 
Junho de 1822 e documento datado do Palácio de Queluz, 2 de Julho de 1822, no qual era 
anunciado a concessão do Hábito de Cristo a Joaquim César de la Figanière e Morão. 
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de Dezembro141. Dado Francisco Solano Constâncio não ter acusado a 
recepção do ofício que lhe expedira de Nova Iorque, e pretendendo entrar em 
funções o mais depressa possível, mandou, a 21 de Outubro, uma cópia 
autenticada da sua carta patente ao Secretário de Estado, John Quincy 
Adams, de forma a obter o exequatur. Todavia, quando recebeu ordem do 
encarregado de negócios para remeter o seu diploma de nomeação pelo 
correio não o fez com medo que se perdesse, o que já acontecera com o 
cônsul espanhol. Além disto, achou que, mal Constâncio regressasse à 
cidade de Washington, veria o ofício expedido de Nova Iorque e Quincy 
Adams certamente não deixaria de lhe mostrar a cópia recebida. Como, 
porém, nenhum dos papéis parecia ter chegado ao seu destino, caso nenhum 
dos dois lhe escrevesse nos próximos dias entregaria, então, o original da 
sua carta patente ao Congressista Thomas Newton, que a faria chegar às 
mãos do Secretário de Estado e a devolveria quando regressasse a Norfolk, 
remetendo-lhe o exequatur pelo correio. Este era o expediente mais seguro, 
rápido e económico para obtenção do seu reconhecimento como cônsul de 
Portugal, no porto para onde fora designado, pois, dado não ter ainda 
recebido o seu ordenado não possuía meios para ir cumpr imenta r 
pessoalmente Barroso Pereira142. 

Em 10 de Dezembro de 1822 dirigiu uma carta a Francisco Solano 
Constâncio, pedindo informações acerca do modo de receber os seus 
ordenados. Este, porém, nada sabia a este respeito, aliás, como vimos, 
também t inha os seus vencimentos a t rasados e lutava com falta de 
fundos143. O mesmo problema vai também estar presente no ofício de 30 de 
Dezembro, pois, apesar de ter recebido o vencimento, correspondente a 9 

1 4 1 Id., ibid. Ofícios do cônsul geral, Joaquim César de la Figanière e Morão, para o Ministro e 
Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, Silvestre Pinheiro Ferreira, datados de 
Norfolk, 29 de Junho e 25 de Dezembro de 1822. 

1 4 2 Ofício do cônsul geral, Joaquim César de la Figanière e Morão, para o encarregado de negócios, 
Francisco Solano Constâncio, datado de Norfolk, 20 de Novembro de 1822, transcrito por 
SOUSA, Maria Leonor Machado de, oh. cit., p. 380-381. 

1 4 3 A.N.T.T., Ministério dos Negócios Estrangeiros, Arquivo Central, correspondência recebida, 
correspondência dos consulados portugueses. Estados Unidos da América, caixa 273 (1788-
1832). Ofícios do cônsul geral, Joaquim César de la Figanière e Morão, para o Ministro e 
Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, Silvestre Pinheiro Ferreira, datados de 
Norfolk, 29 de Junho e 25 de Dezembro de 1822. 
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meses, adiantado, bem como u m a gratificação, dizia ter gasto muito 

dinheiro na viagem e instalação1 4 4 . 

Tal como os seus colegas também fez publicar no periódico de Norfolk 
Morning's Beacon um desmentido do anúncio do cônsul americano no Rio de 
Janeiro Condy Raguet1 4 5 . Joaquim César de la Figanière e Morão reagiu 
com surpresa ao teor da circular de 30 de Novembro, sobre a qual voltaremos 
a ter oportunidade de falar mais à frente, e em que se recomendava aos 
cônsules para não iniciarem a s u a actividade sem terem recebido o 
exequatur do governo americano. Seguira as ins t ruções de Solano 
Constâncio, solicitara ao vice-cônsul A. B. Nones a entrega dos papéis do 
consulado e ainda não reconduzira João Portugal Calhorda no posto de vice-
cônsul em Wilmington, Carolina do Norte, estado sobre o qual também 
tinha jurisdição, precisamente por ainda não ter obtido o exequatur. 
Declarava nada ter feito que não estivesse de acordo com as instruções 
consulares de de 1789, nem de ter de modo algum comprometido Portugal, 
nem cometido qualquer descortesia para com o executivo americano146 . De 
facto, só em 8 de Janeiro de 1823 é que Figanière e Morão confirmou a 
nomeação de João Portugal Calhorda como vice-cônsul de Portugal para a 
Carolina do Norte e de Abraham B. Nones para a Virginia147. 

1 4 4 Ofício do cônsul geral, Joaquim César de Figanière e Morão, para o encarregado e negócios, 
Francisco Solano ̂ Constâncio, datado de Norfolk, 30 de Dezembro de 1822, transcrito por 
SOUSA, Maria Leonor Machado de, ob. cit., p. 398. 

1 4 5 Oficio do cônsul geral, Joaquim César de la Figanière e Morão, para o encarregado de negócios, 
Francisco Solano Constâncio, datado de Norfolk, 4 de Dezembro de 1822, transcrito por 
SOUSA, Maria Leonor Machado de, ob. cit., p. 393-394. 

1 4 6 Ofício do cônsul geral, Joaquim César de la Figanière e Morão, para o encarregado de negócios, 
Francisco Solano' Constâncio, datado de Norfolk, 6 de Dezembro de 1822, transcrito por 
SOUSA, Maria Leonor Machado de, ob. cit., p. 395-396. 

1 4 7 A.N.T.T., Ministério dos Negócios Estrangeiros, Arquivo Central, correspondência recebida, 
correspondência dos consulados portugueses. Estados Unidos da América, caixa 273 (1788-
1832). Ofício ns. 2 do cônsul geral, Joaquim César de la Figanière e Morão, para o Ministro e 
Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, Silvestre Pinheiro Ferreira, datado de Norfolk, 
20 de Março de 1822. 
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6.4.4. Nova Iorque. 

6.4.4.1. John Abrams, vice-consul. 

Em Janeiro de 1794, o vice-consul em Nova Iorque, John Abrams, 
queixava-se da falta de instruções de Inácio Palyart, pois necessitava de 
saber o que fazer quando navios portugueses apresados por franceses, 
fossem levados à foz do Hudson. Isto já acontecera com o bergantim Dous 
Irmãos, o qual no decurso da viagem entre a ilha do Faial e o porto 
novaiorquino fora apresado pela fragata francesa L'Embuscade.148 Tinha 
conseguido a sua libertação, 14 dias depois do sequestro, porque ficara como 
fiador perante o tribunal. Além disto, os franceses haviam pago 155 dólares 
por 10 pipas de vinho do Faial, de que se haviam apossado, não tendo, 
porém, dado nenhuma indemnização pelas 3 ou 4 pipas estragadas ou cujo 
conteúdo fora consumido. Além disto, Abrams mencionava um episódio 
ocorrido com dois oficiais de um navio brasileiro, que t inham ficado como 
reféns pelo pagamento do resgate da sua embarcação, apresada pelo barco 
francês Duras. Este homens, apesar de terem sofrido muito, tiveram a sorte 
de escapar. 

O vice-cônsul fazia também referência à boa impressão que causava a 
protecção dada pela marinha portuguesa à navegação norte-americana. Mas, 
por outro lado, informava que o Congresso estava determinado a favorecer 
os países com os quais os Estados Unidos t inham tratados de comércio e 
lamentava o facto de Portugal não possuir um representante na América 
capaz de negociar um tal convénio. Acrescentava, ainda, que esta era uma 
ocasião favorável, pois, em breve, o pavilhão lusitano seria um dos poucos a 
permanecer neutral14 9. 

i 4 ° Em Novembro de 1794 ocorreu um outro incidente com esta embarcação portuguesa, ou com 
outra do mesmo nome, de que fala Cipriano Ribeiro Freire e que tivemos oportunidade de 
mencionar no capítulo 5. O apresamento referido por John Abrams teve lugar em Outubro de 
1793 e foi feito pela fragata francesa L'Embuscade, enquanto a perseguição mencionada por 
Freire aconteceu em Novembro de 1794, tendo sido protagonizada pela fragata gaulesa 
Semilhante. 

1 4 9 A.N.T.T., Ministério dos Negócios Estrangeiros, Arquivo Central, correspondência recebida, 
correspondência dos consulados portugueses. Estados Unidos da América, caixa 273 (1788-
1832). Resumo traduzido da carta do vice-cônsul português em Nova Iorque, John Abrams, 
para um seu correspondente em Lisboa, datada de Nova Iorque, 21 de Janeiro de 1794. 
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Esta missiva chegou ao conhecimento de Jacome Ratton, deputado 
da Jun ta de Comércio, o qual recomendava o envio pela referida Jun t a de 
uma cópia de todas as instruções remetidas aos cônsules gerais, juntamento 
com as tarifas delas constantes. Ao mesmo tempo aconselhava que John 
Abrams fosse autorizado a corresponder-se directamente com a Jun t a do 
Comércio, de forma a poder enviar informações sobre tudo quanto se 
passava na área sob sua jurisdição, que tivesse a ver com os interesses e o 
comércio português e fizesse parte das suas atribuições, sem, contudo, 
deixar de cumprir as que t inha para com o cônsul geral. Jacome Ratton 
aproveita para fazer aqui algumas censuras ao sobrinho, Inácio Palyart, que 
considerava "omisso a respeito da Real Junta", pois até esta altura não 
tinha "dirigido nenhum officio, nem mesmo participado o recebimento de 
nenhuma das instrucçoens" que lhe haviam sido enviadas, atitude em tudo 
contrária "ao contheudo das mesmas"1 5 0 . Além disto, Ratton não deixava de 
mencionar quais as obrigações dos cônsules para com a J u n t a do Comércio, 
bem como o tipo de informações que o vice-cônsul devia prestar no caso do 
bergantim Dous Irmãos. Em relação aos dois oficiais, que t inham estado 
como reféns em Nova Iorque, necessitava de mais informações, a fim de que 
toda a verdade fosse conhecida. Por último, assegurava o reembolso de todas 
as despesas feitas, quer em cumprimento das ordens da Jun ta , quer ao 
serviço de súbditos portugueses, desde que acompanhados dos documentos 

competentes151. 
A correspondência trocada entre John Abrams e Cipriano Ribeiro 

Freire, em Julho de 1795, versou sobre o repatriamento da tripulação do 
navio português, Rainha dos Anjos, apresado, conforme referimos, no 
capítulo 5, pela fragata de guerra francesa Meduza que transportava para os 
Estados Unidos o representante de França. Dada a dificuldade em arranjar 
transporte para portos portugueses, o capitão, o primeiro piloto e o capelão 
do Rainha dos Anjos t iveram de ir de diligência para Filadélfia onde 
embarcaram a bordo do navio americano Minerva. As peripécias que se lhe 

1 5 0 Id ibid Parecer do deputado da Junta do Comércio, Jacome Ratton, acerca das questões 
levantadas, em 21 de Janeiro de 1794, pelo vice-cônsul de Portugal em Nova Iorque, John 
Abrams, datado de Lisboa, 13 de Março de 1794. 

1 5 1 Id., ibid. 
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seguiram foram também já por nós amplamente documentadas. O vice-
cônsul pedia, ainda, a Freire que lhe desse informações acerca das condições 
acordadas para a viagem destes homens, de modo a poder negociar o 
regresso dos restantes oficiais, a bordo de um navio sueco, que estava a 
carregar mercadorias com destino a Lisboa. 

Refira-se apenas que o vice-cônsul em Nova Iorque forneceu várias 
peças de roupa aos três homens: so capitão, ao capelão e ao primeiro piloto, 
acrescentando que seria igualmente parcimonioso, em relação ao vestuário a 
fornecer aos restantes oficiais. Os marinheiros, porém, não teriam direito a 
qualquer peça de roupa. Em Nova Iorque estava também o capitão Luís 
Catanho, comandante de um navio apresado pelos franceses na viagem entre 
Bengala e Lisboa e acerca do qual já fizemos referência. Este acabou por 
embarcar num navio português para a Madeira e teve direito a um subsídio 
igual ao do capitão do Rainha dos Anjos, para alojamento152. 

6.4.4.2. Eugénio António Lobato, cônsul geral. 

A 30 de Agosto de 1822, desembarcou em Nova Iorque Eugénio 
António Lobato, que foi ocupar o posto de cônsul geral de Portugal nessa 
cidade, numa altura em que este porto, tal como outros locais da costa 
atlântica americana, eram flagelados pela febre-amarela. Aliás, nesse ano, 
dos 401 casos registados em Nova Iorque, 230 foram mortais. Lobato 
apresentou-se na Legação portuguesa em Filadélfia, quase um mês após a 
sua chegada, aí entregando os documentos da Secretaria de Estado de que 
era portador, só tendo a 1 de Outubro, uma entrevista com Francisco 
Solano Constâncio. Esta demora ficou a dever-se ao facto das autoridades 
sanitárias americanas não permitirem o acesso à capital da Pensilvânia de 
pessoas provenientes de Nova Iorque e seua subúrbios. 

No ofício de 15 de Outubro de 1822, chamava a atenção para as 
carências do seu consulado, acerca das quais já falara com Francisco 
Solano Constâncio. Como a chancelaria estava desprovida de tudo, 
solicitava que fossem dadas ordens de pagamento para a compra do 

Id., ibid. Cartas do vice-cônsul, John Abrams, para o ministro residente, Cipriano Ribeiro 
Freire, datadas de Nova Iorque, 11, 23 e 24 de Julho de 1795. 
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necessário. E, tal como outros seus colegas, queixava-se de ainda não ter 
recebido os seus ordenados. Em 30 de Novembro, informava ter lido nos 
jornais americanos que o general Henry Dearborn iria ser enviado a Lisboa 
para tratar de assuntos comerciais com o governo português. 1 5 3 . Henry 
Dearborn lu ta ra pela independência dos Estados Unidos duran te a 
Revolução e participara na guerra de 1812. Fora, ainda, Congressista de 
1793 a 1897 e ocupara o posto de Secretário de Estado da Guerra entre 1801 
e 1809. Este plenipotenciáro americano deixou Boston, a 9 de Julho de 
1822, e chegou a Lisboa 27 dias depois, tendo tido, a 3 de Setembro, uma 
primeira entrevista com Silvestre Pinheiro Ferreira, no decurso da qual foi 
discutida a possível a s s i n a t u r a de um t ra t ado de comércio luso-
aimericano154. De qualquer modo, Eugénio António Lobato deve ter deixado 
Portugal alguns dias antes da chegada de Henry Dearborn, daí que não 
estivesse muito a par do âmbito da missão do novo representan te 

estadunidense. 
A 28 de Novembro de 1822, Francisco Solano Constâncio enviou uma 

circular a Eugénio António Lobato, bem como aos outros cônsules 
portugueses, na qual dizia que embora Joaquim Barroso Pereira tivesse 
aberto mão da jurisdição sobre os consulados de Portugal nos Estados 
Unidos, os seus titulares não podiam exercer as suas funções enquanto não 
recebessem o exequatur do executivo de Washington. O contrário seria uma 
falta de cortesia para com o governo norte-americano e comprometeria a 
dignidade de Portugal, avisando Lobato de que não t inha autoridade senão 
para a área constante na sua carta patente. Deste modo, os vice-cônsules, 
nos locais fora da a lçada destes diplomatas , deveriam, tal como 
anteriormente, e até porque já tinham sido reconhecidos pelas autoridades 
estadunidenses, continuar a passar em seu nome todos os documentos que 
necessitavam de legalização nos consulados portugueses. Recomendava-lhe, 
ainda, que dadas as circunstâncias do momento deveria usar, nos actos 

1 5 3 Id ibid. Ofícios nffls. 1 e 2 do cônsul geral, Eugénio Antonio Lobato, pa ra o Ministro e Secretár io 
de Estado dos Negócios Es t rangei ros , Silvestre Pinheiro Ferreira, da tados de Nova Iorque 15 de 
Outubro e 30 de Novembro de 1822; AUGUSTIN, George, ob. cit., p . 9 6 8 - 9 6 9 . 

1 5 4 ERNEY, Richard Alton — The public life of Henry Dearborn, Nova Iorque, Arno Press , 1979, p . 
1-3; 340; 349; FARAGHER, J o h n Mack (Ed.), ob. cit., p . 102. 
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oficiais, o seu título por extenso: "consul geral do Reino Unido de Portugal, 
Brazil e Algarves" ou "consul geral de Sua Magestade Fidelissima"155. 

Estas advertências, a que Joaquim César de la Figanière e Morão, 
cônsul em Norfolk, reagiu fortemente, derivavam do facto de Lobato se ter 
intitulado, num documento oficial, cônsul geral antes de ter recebido o 
exequatur do presidente americano. Além disto, o encarregado de negócios 
também não concordava com o tipo de diligências encetadas por Eugénio 
António Lobato para descobrir se certa madeira, guardada num armazém de 
Nova Iorque, era ou não proveniente do Brasil. Para o efeito, t inha-se feito 
passar por comprador, o que segundo Constâncio era impróprio de um 
cônsul português, a quem a lei proibia de negociar156. A propósito, convém 
referir que fora Silvestre Pinheiro Ferreira quem lhe ordenara para reclamar 
urzela e pau-brasil, logo que soubesse da chegada destes produtos a portos 
sob sua jurisdição, recomendando-lhe para manter esta ordem secreta1 5 7 . 
Eugénio António Lobato escreveu ao seu encarregado de negócios, em 28 de 
Novembro de 1822, dando- lhe conta das averiguações efectuadas 
relativamente à importação de pau-brasil, por parte dos norte-americanos, e 
das dificuldades ligadas ao confisco desta madeira, por não se ter a certeza 
da sua proveniência. 

Ao mesmo tempo, justificava-se por ter mandado publicar num jornal 
nova-iorquino a direcção da chancelaria do consulado português, bem como 
os documentos necessários para os comerciantes americanos poderem 
negociar com Portugal e seus domínios, sem ter recebido o seu exequatur. 
Tomara esta atitude para proteger os interesses portugueses, porque o vice-
cônsul Antony Duff se encontrava ausente em Long Island e não cuidava dos 

A.N.T.T., Ministério dos Negócios Estrangeiros, Arquivo Central, correspondência recebida, 
correspondência das Legações Portuguesas. Washington, caixa 552 (1813-1823). Circular do 
encarregado de negócios, Francisco Solano Constâncio, para o cônsul geral em Nova Iorque, 
Eugénio Antonio Lobato, datado de Filadélfia, 30 de Novembro de 1822. O texto da circular 
enviada por Constâncio aos vários cônsules portugueses nos Estados Unidos, transcrito por 
Maria Leonor Machado de Sousa (cf. ob. cit., p. 387-388) é igual ao da circular expedida para 
Eugénio António Lobato. 

Ofício do encarregado de negócios, Francisco Solano Constâncio, para o Ministro e Secretário 
de Estado dos Negócios Estrangeiros, Silvestre Pinheiro Ferreira, datado de Filadélfia, 4 de 
Dezembro de 1822, transcrito por SOUSA, Maria Leonor Machado de, ob. cit., p. 195. 

Ofício do cônsul geral, Eugénio António Lobato, para o encarregado de negócios, Francisco 
Solano Constâncio, datado de Nova Iorque, 17 de Outubro de 1822, transcrito por SOUSA, 
Maria Leonor Machado de, ob. cit., p. 374. 
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assuntos do seu consulado. No vice-consulado estava apenas um jovem 
caixeiro que, além de não falar português, apenas reconhecia a autoridade 
de Antony Duff e citava o exemplo de um navio ao qual fora passada uma 
carta de saúde, apesar do mau estado sanitário da cidade. Aliás, segundo 
Lobato, nenhum outro consulado fora tão mal servido, como o de Nova 
Iorque, não existindo qualquer registo de importação ou exportação de e 
para Portugal e seus domínios1 5 8 . O cônsul geral, Joaquim Barroso Pereira, 
porém, considerava inadmissíveis estas justificações, classificando-as de 
fúteis e pueris, e também o criticava asperamente pela atitude tomada. 
Achava que, com esse procedimento, Lobato enganara o público e todos 
quantos negociavam com o espaço português, pois, acreditariam que se 
encontrava autorizado a autenticar e legalizar os documentos necessários 
para este escambo1 5 9 . Pouco depois, Eugénio António Lobato informava o 
encarregado de negócios que o vice-consul Antony Duff ia todos os dias à 
chancelaria do consulado e assinaria os certificados consulares, enquanto 
não recebesse o exequatur, pedindo a Constâncio para diligenciar junto de 
John Quincy Adams, a fim de lhe serem remetidos com brevidade os 
documentos necessários ao exercício das suas funções. Considerava que o 
atraso na expedição das autorizações derivava do facto dos americanos 
estarem à espera de receber um ministro e um cônsul do Brasil160 . 

De facto, a demora na concessão do exequatur dificultava a 
actividade de Eugénio António Lobato, sendo um exemplo disto o facto deste 
não ter podido conceder passaporte a uma embarcação americana, comprada 
por um madeirense, Vitorino Alves da Silva, de modo a que esta pudesse 
navegar sob pavilhão português1 6 1 . Não obstante, segundo Barroso Pereira, 

1 5 8 Ofício do cônsul geral, Eugénio António Lobato, para o encarregado de negócios, Francisco 
Solano Constâncio, datado de Nova Iorque, 28 de Novembro de 1822, transcrito por SOUSA, 
Maria Leonor Machado de, ob. cit., p. 386-387. 

1 5 9 Ofício do cônsul geral, Joaquim Barroso Pereira, para o cônsul geral, Eugénio António Lobato, 
datado de Filadélfia. 1 de Dezembro de 1822, transcrito por SOUSA. Maria Leonor Machado de, 
ob. cit., p. 390-392. 

1 6 0 Ofício do cônsul geral, Eugénio António Lobato, para o encarregado de negócios, Francisco 
Solano Constâncio, datado de Nova Iorque, 3 de Dezembro de 1822, transcrito por SOUSA, 
Maria Leonor Machado de, ob. cit., p. 390-392. 

1 6 1 Ofício do cônsul geral, Eugénio António Lobato, para o encarregado de negócios, Francisco 
Solano Constâncio, datado de Nova Iorque, 17 de Outubro de 1822, transcrito por SOUSA, 
Maria Leonor Machado de, ob. cit., p. 374. 
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o Lobato podia e devia superintender e fiscalizar tudo quanto se fizesse na 
área sob sua jurisdição, devendo os portugueses reconhecê-lo como cônsul 
geral. Em relação ao barco adquirido por Vitorino Alves da Silva todos os 
documentos relativos a es ta t ransacção deveriam ser legalizados no 
consulado e enviados para a Legação em Filadélfia162. 

Tal como os cônsules em Baltimore e Boston, Lobato também fez 
publicar, nos periódicos nova-iorquinos, o desmentido da legação à notícia 
veiculada por Condy Raguet, cônsul americano no Rio de Janeiro, sobre a 
não obrigatoriedade de apresentação, nos portos brasileiros, de documentos 
legalizados pelos cônsules portugueses nos Estados Unidos1 6 3 . 

6.4.5. Nova Orleães. 

Em 1 de Outubro de 1822, depois de uma viagem tormentosa, devido 
aos elementos e à escassez de alimentos, por culpa do capitão da 
embarcação, Diogo Maria Gallard chegou a Boston. Este antigo cônsul geral 
em Sevilha fora designado para chefiar o consulado de Nova Orleães. No 
entanto, como vimos, Portugal já t inha aí um agente consular, Henry 
Hutton, com jurisdição sobre a Luisiana e os portos do golfo do México. 
Depois de uma breve estada em Boston prosseguiu viagem por terra para 
Filadélfia, o que lhe permitiu observar os Estados Unidos, tendo constatado 
que o país estava muito adiantado, mais do que os mais civilizados países 
da Europa1 6 4 . 

Ofício do cônsul geral, Joaquim Barroso Pereira, para o cônsul geral, Eugénio António Lobato, 
datado de Filadélfia, 20 de Outubro de 1822, transcrito por SOUSA, Maria Leonor Machado de, 
ob. cit., p. 376. 

A.N.T.T., Ministério dos Negócios Estrangeiros, Arquivo Central, correspondência recebida, 
correspondência dos consulados portugueses. Estados Unidos da América, caixa 273 (1788-
1832). Ofício nQ. 3 do cônsul geral, Eugénio Antonio Lobato, para o Ministro e Secretário de 
Estado dos Negócios Estrangeiros, Silvestre Pinheiro Ferreira, datado de Nova Iorque, 12 de 
Dezembro de 1822. 

"Depois de 30 dias da mais trabalhosa navegação chegamos hontem à esta cidade. Houve 
tempestades, ventos fortes, e o peior de tudo, huã quasi total falta de alimentos, pela cobiça do 
capitão, de maneira que ficámos quasi exânimes, e parecemos espectros ou espiritus 
ambulantes. Sem embargo antes de 8 dias pensamos passar a Filadélfia por terra, em 
cumprimento dos nossos deberes. 

O pais este offerece muitas cousas que observar, pois ha adiantado mais que o que 
geralmente se vé nos mais polidos reinos da Europa. Ja terei a honra de apresentar a V. Ex 
annotaçoens no successivo sobre isto." Id., tbtd. Ofício nB. 1 do cônsul geral, Diogo Maria 
Gallard, para o Ministro e Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, Silvestre Pinheiro 
Ferreira, datado de Boston, 2 de Outubro de 1822; ofício n s . 10 do cônsul geral, Diogo Maria 
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Uma vez chegado à capital da Pensilvânia teve uma entrevista com 
Francisco Solano Constâncio acerca da sua comissão de serviço e informou -
o das intenções de Silvestre Pinheiro Ferreira. O ministro pretendia enviar 
agentes diplomáticos para os novos estados da América espanhola e pensara 
nele, Diogo Maria Gallard, para o México. Esta era, aliás, a razão porque 
fora nomeado para Nova Orleães, cidade próxima deste novo país. 
Constâncio, no entanto, não achou oportunas tais missões diplomáticas, 
pelo menos da forma como Pinheiro Ferreira propunha, pois temia protestos 
por parte da Espanha. Nesta altura não convinha a Portugal hostilizar o seu 
vizinho ibérico, antes era necessário cultivar a sua amizade, pois não era 
impossível um ataque da Santa Aliança a Portugal1 6 5 . Não nos podemos 
esquecer que o México, apesar de ser a primeira nação hispano-americana, a 
ver a sua independência reconhecida por Madrid, só o foi em 18361 6 6 . Além 
do mais, o encarregado de negócios considerava que o envio de cônsules para 
servirem de agentes secretos seria considerado espionagem, não sendo, 
portanto, próprio enviar pessoas nomeadas por diploma real e nacional 
munidas com credenciais de um simples encarregado de negócios. Achava 
que tais agentes t inham de ser pessoas de menor categoria e menos 
conhecidas e, logo que as circunstâncias o permitissem, deveria, então, ser 
enviado um cônsul geral ou encarregado de negócios com credenciais do 
governo português. Por outro lado, Francisco Solano Constâncio não 
dispunha de meios para financiar este tipo de missões, até porque nos 
Estados Unidos tudo era mais caro que na Europa e todos os novos 
cônsules lhe pediam os seus vencimentos, não tendo possibilidade de os 
satisfazer. Paralelamente a isto, as antigas colónias espanholas não 
queriam ter quaisquer tipo de relação com os países europeus, sem que estes 
reconhecessem a sua independência. 

Gallard, para o Ministro e Secretário de Estados dos Negócios Estrangeiros, conde de Palmela, 
D. Pedro de Sousa Holstein, datado de Filadélfia, 24 de Agosto de 1823. 

1 6 5 Id., Ibid. Ofício n s . 3 do cônsul geral, Diogo Maria Gallard, para o Ministro e Secretário de 
Estado dos Negócios Estrangeiros, Silvestre Pinheiro Ferreira, datado de Filadélfia, 10 de 
Novembro de 1822; ofício n°. 2 do cônsul geral, Diogo Maria Gallard, para o Ministro e 
Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, Silvestre Pinheiro Ferreira, datado de 
Filadélfia, 18 de Outubro de 1822, transrito por SOUSA, Maria Leonor Machado, ob. cit., p. 
374-375. 

1 6 6 EZQUERRA, Ramón— México [Independência], in BLEIBERG, German (dir.) - Diccionario de 
Historia de Espana", 2 a . ed., Madrid, Alianza Editorial, 1986, vol. 2, p. 1045. 
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Como grassava a febre amarela na Luisiana e nas Floridas, que nesse 
ano provocou 239 mortes em Nova Orleães, Constâncio aconselhava Diogo 
Maria Gallard a instalar-se em Filadélfia, ou em qualquer outro local 
considerado conveniente. Gallard deveria documentar-se sobre o México e 
Cuba e ao mesmo tempo, nomear um vice-cônsul para Nova Orleães que se 
ocuparia do comércio dessa cidade e dos portos adjacentes, com Portugal. 
Considerava, ainda; que a capital da Pensilvânia, cujo porto era frequentado 
por embarcações provenientes de Nova Orleães e de Havana, era o melhor 
lugar para esperar ordens de Lisboa, bem como a ocasião mais favorável para 
se deslocar ao México. Além disto, iria também procurar obter informações 
sobre os Estados Unidos que pudessem ser úteis a Portugal. No caso de 
Silvestre Pinheiro Ferreira mudar de ideias acerca da sua missão, solicitava-
lhe que não o obrigasse a grandes jornadas, pois, além de ter uma certa 
idade, já t inha viajado muito. E, nos quatro anos anteriores, t inha gasto 
muito dinheiro em patentes, fardas e viagens. Se tivesse de deixar a América 
declarava-se pronto a ir para França ou Espanha 1 6 7 . 

Diogo Maria Gallard aproveitou a sua estada em Filadélfia para fazer 
o ponto do comércio luso-americano e o modo de o desenvolver, tendo em 
vista a ass ina tura de um tratado de comércio, quando fosse julgado 
conveniente. Depois de referir os direitos elevados que pagavam os vinhos 
portugueses, nas alfândegas americanas , maiores que os espanhóis , 
afirmava ser necessário diminuir esta disparidade, a fim de melhorar as 
trocas entre os dois países. Muito sagazmente dizia que vinhos, frutas e sal 
eram os únicos bens produzidos em Portugal, exportados pelo país. Os 
Estados Unidos vendiam farinhas, cereais, peixe, carne salgada e aduelas e 
através do porto de Nova Orleães saía algodão e açúcar. Em sua opinião, 
Lisboa devia conceder algumas facilidades aos norte-americanos, desde que 

1 6 7 A.N.T.T., Ministério dos Negócios Estrangeiros, Arquivo Central, correspondência recebida, 
correspondência dos consulados portugueses. Estados Unidos da América, caixa 273 (1788-
1832). Ofício n°. 3 do cônsul, Diogo Maria Gallard, para o Ministro e Secretário de Estado dos 
Negócios Estrangeiros, Silvestre Pinheiro Ferreira, datado de Filadélfia, 10 de Novembro de 
1822; ofício ne . 2 do cônsul geral, Diogo Maria Gallard, para o Ministro e Secretário de Estado 
dos Negócios Estrangeiros, Silvestre Pinheiro Ferreira, datado de Filadélfia, 18 de Outubro de 
1822, transrito por SOUSA, Maria Leonor Machado, ob. cit., p. 375; AUGUSTIN, George, ob. cit., 
p. 775. 
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a nação não saísse prejudicada, a fim de os incentivar a comprarem 

produtos portugueses168 . 

O cônsul nomeado para Nova Orleães não parece ter estado inactivo 
enquanto residiu na capital da Pensilvânia. Mantinha-se atento ao que se 
passava em Portugal e no Brasil e deplorava os acontecimentos ocorridos em 
território brasileiro. Em relação aos novos estados da América espanhola, 
enviava informações acerca do aumento das suas forças e do Império 
mexicano ter enviado um seu representante aos Estados Unidos para 
comprar 12 ou 14 embarcações de guerra, que seriam utilizadas para 
defender as costas do golfo do México. Além disto, previa-se para breve a 
chegada de representantes diplomáticos da Colômbia e do México, enquanto, 
por outro lado, estava à espera de sementes de algodão da Carolina, onde 
não havia peste e logo que estas chegassem enviá-las-ia a Silvestre Pinheiro 
Ferreira. 

Tal como outros representantes portugueses, Gallard queixava-se da 
falta de dinheiro e do atraso nos pagamentos dos ordenados. O facto de 
Francisco Solano Constâncio não ter fundos, para auxiliar os agentes 
consulares portugueses, e o custo de vida, na América, ser muito elevado 
agravava as suas dificuldades. Chamava a atenção para o facto dos 
emolumentos do consulado serem muito diminutos, situação que se tendia 
a agravar com os acontecimentos ocorridos no Brasil, pois D. Pedro 

168 "Entretanto eu me ocupo em averiguar o verdadeiro estado do comércio de estes estados com 
Portugal e suas ilhas, no que se pode e no que se ganha e melhoras de que hè susceptivel, 
como naçoens preliminares para a formação de hum tratado de comércio quando seja tempo. 

Para isso a Ia . que se adverte hé a enorme quantia que pagão os vinhos portuguezes a sua 
entrada: os da Madeira que tanto gostão aqui, estão taxados pela pauta geral de alfandega, que 
he uniforme em todos os portos, em 800 reis por gallon de 8 quartilhos: o vinho de Lisboa e 
Porto em 400 pela mesma medida: os aguardentes desde 300 a 720 reis por gallon. Este 
excesso de direitos he tanto mais notável quanto o vinho de Malaga que he excelente, e o seco 
que chamão da mesma cidade, que hè tam-bom como o de Madeira paga só 120 reis por gallon: 
o de Canárias paga somente 320 e assim outros. Estas è outras desigualdades he preciso que 
se tirem para poder fazer hum bom commercio; pois com o artigo de vinhos se pode fazer. 
Assim como Portugal não têm de seu mais frutos de geral exportação que os vinhos, frutas e 
sal; estas gentes sò têm as farinhas è grãos, peixe e carne salgada, aduellas, e algodam e 
azucar de Nova Orleans. Sempre será necessário admitir (quando não prejudique) em fazer 
graça em alguns effeitos, para que elles comprem os nossos, maxime agora, quanto a maior 
parte d'America se acha em hum estado incerto." A.N.T.T., Ministério dos Negócios 
Estrangeiros, Arquivo Central, correspondência recebida, correspondência dos consulados 
portugueses. Estados Unidos da América, caixa 273 (1788-1832). Ofício nS. 3 do cônsul, Diogo 
Maria Gallard, para o Ministro e Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, Silvestre 
Pinheiro Ferreira, datado de Filadélfia, 10 de Novembro de 1822. 
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certamente nomearia cônsules para território norte-americano. Desta forma, 
os despachos de navios para portos brasileiros, com os quais ainda se 
realizava algum comércio, dado ser aí autorizada a ent rada de farinhas, 
ficaria fora da alçada dos representantes portugueses1 6 9 . 

6.4.6. Savannah. 

Do vice-consul em Savannah, Francis Sorrell, apenas encontrámos a 
cópia de uma missiva dirigida a Joaquim Barroso Pereira, datada de 21 de 
Dezembro de 1822, à qual já fizemos referência a propósito do caso do 
General Ramirez. No referido ofício, o agente consular mencionava, ainda, 
uma caso pendente no Tribunal do Almirantado, acerca de 39 caixas de 
açúcar, parte da carga do brigue Robusto do Sul, retiradas de bordo do navio 
quando este dera à costa na Florida e levadas pa ra Savannah como 
salvados. A reclamação resultava dispendiosa, pois, a ela se juntavam os 
direitos de salvados sobre a embarcação e a carga que estavam no porto de 
Charleston. As diligências de Francis Sorrell t inham conseguido u m a 
sentença não totalmente desfavorável à parte portuguesa e o Robusto do Sul 
depois de consideráveis reparações, levadas a cabo em Charleston, estava 
pronto a para navegar. Ainda na mesma carta, queixava-se de ter tido muito 
trabalho e gasto bastante dinheiro ao serviço de Portugal, sem ter sido 
remunerado, nem reembolsado das quant ias despendidas . Para isto, 
chamava a atenção de Barroso Pereira e solicitava-lhe que fizesse todas as 
diligências necessárias para o efeito170. 

Ao mesmo tempo que a legislação consular por tuguesa se ia 
aperfeiçoando e completando, a rede de cônsules e vice-cônsules nos 
Estados Unidos evoluia, de modo que, no final do período estudado, cobria a 
quase totalidade do litoral atlântico americano. 

Id., ibid. Ofício nQ. 4 do cônsul, Diogo Maria Gallard, para o Ministro e Secretário de Estado dos 
Negócios Estrangeiros, Silvestre Pinheiro Ferreira, datado de Filadélfia, 22 de Novembro de 
1822. 

Id., ibid. Cópia do ofício do vice-cônsul, Francis Sorrell, para o cônsul geral, Joaquim Barroso 
Pereira, datado de Savannah, 21 de Dezembro de 1822, anexa ao ofício do cônsul geral, 
Joaquim Barroso Pereira para o Ministro e Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, 
datado de Filadélfia, 23 de Janeiro de 1823. 
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Os cônsules mostravam-se activos em vários campos, nomeadamente 
na defesa dos interesses comerciais portugueses, no repatriamento de 
marinheiros e nas acções empreendidas junto da justiça americana. Neste 
último caso, nem sempre foram bem sucedidos, revelando-se extremamente 
difícil a obtenção de indemnizações, pelos prejuízos causados, à navegação 
portuguesa, por parte dos corsários americanos que actuavam com cartas de 
corso dos rebeldes sul -americanos . As condições existentes pa ra o 
desempenho das funções consulares não eram as melhores, deparando 
muitas vezes com certas dificuldades, entre as quais avultava o crónico 
atraso no pagamento dos vencimentos, por parte do governo português, aos 
seus representantes nos Estados Unidos. 
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7. Representantes dos Estados Unidos junto da corte portuguesa, antes 
da sua partida para o Brasil. 

A exemplo do que fizemos no capítulo 5, vamos agora estudar as 
relações luso-americanas, analisando a correspondência dos diplomatas 
estadunidenses acreditados jun to da corte de Lisboa. O exame dos 
despachos enviados para os diversos Secretários de Estado, bem como as 
instruções deles recebidas, permitir-nos-ão saber com que assuntos se 
preocuparam, qual o interesse dos Estados Unidos em terem representantes 
diplomáticos na capital portuguesa e qual a importância de Portugal no 
âmbito da política externa americana. Por outro lado, revestir-se-á de 
interesse conhecer as observações destes homens acerca dos habitantes, dos 
governantes, da forma de governo e das relações externas do país onde 
exerciam as suas funções. 

7.1. Coronel David Humphreys. 

O primeiro representante americano em Portugal foi o coronel David 
Humphreys que, como já referimos, chegou a Portugal, em Novembro de 
1790. No capítulo 5, explicámos as razões pelas quais o Congresso hesitou 
em enviar um diplomata para Lisboa com a categoria de ministro. A 
insistência e o estratagema usado pelo governo português, ao nomear 
Cipriano Ribeiro Freire ministro residente nos Estados Unidos, forçou o 
executivo estadunidense a designar David Humphreys ministro residente na 
capital portuguesa, em 1791. Este, recorde-se, viera a Lisboa tentar 
convencer o gabinete português a não insistir nas suas exigências e a aceitar 
um encarregado de negócios como representante do Congresso. 

David Humphreys, soldado, homem de estado, poeta e industrial, 
nasceu no Connecticut, em 1752, e faleceu em 1818. Depois de ter 
frequentado o Yale College ingressou no exército, onde teve uma carreira 
brilhante, atingiu o posto de tenente-coronel, sendo ajudante de campo de 
George Washington, de quem se tornou amigo pessoal. De 1784 a 1790, 
entre outras coisas, foi secretário da Comissão encarregada de negociar 
tratados com os países estrangeiros e, em 1790, incumbido de uma missão 
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na Europa junto dos governos inglês, espanhol e português, acerca da qual 
falaremos mais à frente. Durante o tempo em que ocupou o posto de 
ministro residente dos Estados Unidos, na corte de Lisboa, foi também 
encarregado de negociar com os argelinos e, em 1796, nomeado ministro 
plenipotenciário em Madrid. Regressou aos Estados Unidos, em 1802, e de 
então até à sua morte, dedicou-se à criação de carneiros merinos, à 
indústria de lanifícios e à poesia. No decurso da guerra anglo-americana de 
1812 foi capitão-general dos Veteranos Voluntários1. Refira-se, ainda, que, 
em 1797, casou com a filha de John Bulkeley, grande comerciante inglês de 
Lisboa, com quem contraíra amizade e que, em certa medida, actuava como 
seu banqueiro2. 

A razão pela qual David Humphreys foi enviado para a Europa 
prende-se com o facto de es tar iminente um conflito a rmado entre a 
Espanha e a Inglaterra por causa do Nootka Sound3 . O objectivo desta 
missão era o de fazer chegar instruções importantes ao encarregado de 
negócios, na capital espanhola, William Carmichael, de quem se t inham 
recebido poucas comunicações. Além disto, pretendiam-se obter informações 
em Londres e Madrid e também se desejava saber se a corte de Lisboa 
poderia ser persuadida a aceitar um representante, com a categoria de 
encarregado de negócios, e não de hierarquia superior , conforme 

MAGALHÃES, José Calvet de — História das relações diplomáticas entre Portugal e os Estados 
Unidos da América (1776-1911), p. 346; HUMPHREYS, Frank Landon, ob. cit., vol. 1, p. IV-VI. 

Carta do ministro residente, coronel David Humphreys, para o Presidente dos Estados Unidos, 
George Washington, datada de Lisboa, 1 de Janeiro de 1797, transcrita por HUMPHREYS, Frank 
Landon, ob. cit., vol. 2, p. 253 e Idem, Ibidem, vol. 2, p. 250; N.A.R.A. General records of the 
Department of State, Central files, Despatches from United States consuls In Lisbon, vol. 1 (July, 
27, 1791 — December 18, 1802), (National Archives microfilm publication, T180, rolo 1). 
Despacho do consul Thomas Bulkeley para o Secretário de Estado, James Madison, datado de 
Lisboa, 14 de Abril de 1802. 

Esta disputa agudizou-se com a tentativa, por parte de uma expedição britânica, que negociava em 
peles, de estabelecer uma base na ilha de Vancouver. Como a Espanha não aceitava que nenhum 
estrangeiro navegasse ou realizasse comércio nas águas e na costa do Pacífico da América do 
Norte, as autoridades espanholas do México fizeram uma campanha contra os ingleses, 
destruiram o seu novo estabelecimento, capturaram três navios e prenderam as respectivas 
tripulações. Como, em 1790, a França não estava em condições de auxiliar e apoiar a Espanha, o 
ministro William Pitt, depois de algumas semanas de negociações intransigentes, enviou um 
ultimato a Madrid. Neste, exigia a devolução dos navios e respectivas tripulações, indemnizações 
para os marinheiros bem como, o reconhecimento, aos súbditos britânicos, do direito de 
realizarem trocas comerciais e de se instalarem nas costas desabitadas da América. O governo 
espanhol aceitou todas estas exigências e este episódio ficou conhecido como a Convenção de 
Nootka Sound. BEMIS, Samuel Flagg — A diplomatic history of the United States, p. 88, 267. 
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insistentemente pedia4. Por indicação de Thomas Jefferson, Humphreys 
deveria embarcar num navio com destino a Londres, onde deixaria duas 
cartas de que era portador. Desta cidade, viajaria para a capital portuguesa 
e aí entregaria uma carta ao secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros 
e da Guerra, Luís Pinto de Sousa Coutinho, cujo teor dizia respeito à troca 
de representantes diplomáticos. De Lisboa, seguiria para Madrid, se possível, 
sem que o ministro português tomasse conhecimento. Caso este viesse a 
saber de tal jornada, deveria pensar que se tratava de uma mera viagem de 
carácter turístico, com a qual David Humphreys ocuparia o tempo, 
enquanto esperava a chegada da resposta às cartas enviadas ao seu governo. 
Além disto, aos olhos de qualquer outra pessoa, far-se-ia passar por um 

simples viajante5. 
De acordo com o que lhe era ordenado, David Humpheys partiu para 

Inglaterra. Antes, porém, de deixar os Estados Unidos, enviou uma missiva a 
Thomas Jefferson, na qual, entre outras coisas, sugeria que lhe fosse 
remetida uma cópia do tratado assinado pelos plenipotenciários americanos 
com Portugal, bem como quaisquer informações relativas ao assunto que 
entretanto tivessem surgido. Durante a sua estada em Londres, onde chegou 
a 14 de Outubro, depois de ter desempenhado a sua missão e enquanto 
esperava transporte para Lisboa, expediu várias cartas para a América, com 
considerações acerca da situação política da Europa, não deixando de referir 
o conflito anglo-espanhol, a propósito do Nootka Sound6 . E foi na capital 
britânica que Humphreys tomou conhecimento da designação de Cipriano 
Ribeiro Freire como ministro residente nos Estados Unidos. Aliás, no 
decurso de um jantar teve a confirmação desta notícia pela boca do próprio 
Freire, tendo-lhe este então perguntado se, antes de ter deixado os Estados 
Unidos, Thomas Jefferson tinha já conhecimento desta nomeação7. 

4 EÇA, Raul de, ob. cit., p. 51 . 

5 HUMPHREYS, Frank Landon, ob. cit., vol. 2, p. 21-22. 

6 Id., ibid., p. 25-58. 

7 "Mr. Paradise gave me in conversation, to understand that he had seen the letter from the 
Secretary of foreign affairs in Portugal to the Chevalier Freire, announcing (unofficialy) his 
nominations as Minister Resident in the United States, and mentioning that the present 
Portuguese Minister at Rome, was immediately to repair in that character to London. As a 
confirmation of this expectation, the Chev.r Freire (with whom I fell in company at dinner with the 
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O diplomata americano chegou a Lisboa, a 18 de Novembro de 1790, 
e não falou imediatamente com Luís Pinto de Sousa Coutinho, devido a 
demoras causadas por problemas burocráticos relacionados com a entrada 
no Tejo do navio que o transportava e no desembarque da sua bagagem. 
Humphreys, contudo, não era homem para perder tempo, pelo que, logo a 
19, enviava uma nota ao Secretário de Estado, dando-lhe conta da viagem, e 
da Convenção sobre o Nootka Sound, assinada entre os gabinetes espanhol 
e inglês, e solicitando uma audiência, que foi fixada para o dia 25 de 
Novembro8. 

O diplomata americano foi bem recebido pelo ministro, o qual, 
conforme referimos, negociara com Jefferson a ass inatura de um tratado 
entre os dois países. Sousa Coutinho mostrou-se interessado em promover 
as relações luso-americanas e declarou-se desgostoso por não ter conseguido 
levar as negociações a bom termo, apesar de não se sentir culpado pelo que 
acontecera. Recorde-se que o acordo, embora assinado pela parte americana, 
nunca foi nem aprovado, nem rejeitado, por Portugal. 

O secretário de Estado português afirmava-se, no entanto, contente 
por ter conseguido que Cipriano Ribeiro Freire, pessoa do conhecimento de 
Thomas Jefferson, John Adams, bem como de outros notáveis americanos, e 
simpatizante dos Estados Unidos, tivesse sido escolhido para ministro 
residente nesse país. No decorrer da conversa Humphreys mencionou que tal 
nomeação não era conhecida na América, quando de lá partira, pelo que a 
carta, que acabava de entregar, fazia outras propostas. As razões pelas quais 
o executivo estadunidense insistia na troca de representantes a nível de 
encarregado de negócios t inha a ver com factores de carácter económico e 
por os Estados Unidos só manterem diplomatas com esta categoria nas 
cortes europeias. Conforme também já tivemos oportunidade de mencionar, 
o ministro português disse que não encontrara ninguém, capaz, interessado 

Marq. de la Luzerne) enquired of me whether Mr. Jefferson had not heard of this appointment, 
before I left America?" Despacho n s . 2 do coronel David Humphreys para o Secretário de Estado, 
Thomas Jefferson, datado de Londres, 20 de Outubro de 1790, transcrito por HUMPHREYS, 
Frank Landon, ob. cit., vol. 2, p. 36. Copiámos aqui esta passagem, porque este despacho não 
aparece completo no rolo 2 dos National Archives microfilm publication, M43, N.A.R.A. General 
records of the Department of State, Central files, Despatches from United States Ministers to 
Portugal, vol. 3 (November 19, 1790 — September 17, 1793). EÇA, Raul de, ob. cit., p. 53. 

8 Despacho nQ. 12 do coronel David Humphreys para o Secretário de Estado, Thomas Jefferson, 
datado de Lisboa, 6 de Fevereiro de 1791, transcrito por HUMPHREYS, Frank Landon, ob. cit., 
vol. 2, p. 78. 
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em lr para a América, apenas com a categoria de encarregado de negócios. 
Humphreys insistiu na argumentação desenvolvida até aí, a qual era 
coincidente com a de Thomas Jefferson. Numa segunda entrevista, que teve 
lugar uns dias depois, as posições tornaram-se mais razoáveis. Por um lado, 
o ministro deixou de argumentar que, dada a etiqueta da corte portuguesa, 
um encarregado de negócios não estaria apto a representar condignamente o 
seu pais na América. Por outro, Humphreys concordou não serem razões de 
carácter económico as que levavam os seus superiores a não quererem 
nomear um representante de categoria superior. Dadas as suas instruções 
não preverem a designação, para Portugal, de um diplomata de hierarquia 
mais elevada e de já ter sido nomeado um ministro para os Estados Unidos, 
a única diligência a que podia proceder era dar disto conhecimento ao seu 

governo9. 
Na mesma data, escreveu uma car ta confidencial a George 

Washington, na qual o informava do teor da conversações t idas e o 
aconselhava a concordar com as pretensões portuguesas, no respeitante ao 
carácter dos representantes diplomáticos. Humphreys achava Luís Pinto de 
Sousa Coutinho muito interessado em que o seu amigo Cipriano Ribeiro 
Freire exercesse as funções de ministro residente nos Estados Unidos. Temia 
que uma alteração na categoria do representante não só impedisse Freire de 
partir para a América como inviabilizasse a troca de diplomatas. Ao mesmo 
tempo, além de referir que as despesas com um ministro plenipotenciário 
não seriam maiores do que as com um simples encarregado de negócios, 
oferecia-se para ocupar este posto. Achava que o salário de encarregado de 
negócios lhe seria suficiente para viver em Lisboa, com toda a dignidade, 
sem se desacreditar nem a si nem ao seu país. Esperava também que à 
pessoa designada para Lisboa fosse concedido um subsídio correspondente 
ao salário de um ano, de modo a permitir a compra de mobília. Por último, 
recomendava a George Washington que aproveitasse a oportunidade da 
nomeação de um representante junto da corte portuguesa para enviar uma 
carta manuscri ta a D. Maria I, a ser apresentada durante a entrega de 

9 Despacho nQ. 8 do coronel David H u m p h r e y s pa ra o Secretár io de Es tado , Thomas Jefferson, 
da tado de Lisboa, 30 de Novembro de 1790, t ranscr i to por HUMPHREYS, F rank Landon, ob. cit., 
vol. 2 . , p . 61 -65 e id., ibid., p . 60 ; MAGALHÃES, José Calvet de, ob. cit., p . 5 1 ; EÇA, Raul de, ob. 
cit., p . 53-54 . 
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credenciais . No texto des ta missiva dever-se-ia fazer referência às 
disposições amigáveis por parte da rainha em relação aos Estados Unidos, 
especialmente à ordem dada à armada portuguesa para proteger os navios 
americanos, dos ataques dos corsários argelinos. Isto t inha sido muito útil 
ao comércio estaduniense no Mediterrâneo e merecia ser assinalado. Em sua 
opinião, a rainha sentir-se-ia muito lisonjeada com o desejo manifestado 
pelo Presidente de cultivar a amizade e o comércio existentes entre os dois 
países10. 

David Humphreys partiu de Lisboa, a 3 de Dezembro, e 15 dias depois 
chegou a Madrid. A jornada foi árdua e cansativa, viajando contantemente 
desde o amanhecer até ao pôr do sol. Aliás, logo à chegada t inha constatado 
as dificuldades existentes nas comunicações entre as duas cidades, dado 
não haver cavalos ou mulas de posta, embora às vezes se conseguisse, a 
baixo preço, uma carruagem que regressava. Dadas estas circunstâncias viu-
se obrigado a alugar mulas , que utilizou para chegar à capital de 
Espanha 1 1 . Depois de cumprir a missão de que estava encarregado, junto do 
governo espanhol, voltou a Lisboa, onde chegou a 6 de Fevereiro. Nesse 
mesmo dia, escreveu ao Secretário de Estado, dando-lhe conta de alguns dos 
resultados que alcançara. Por outro lado, dado o modo como a situação 
europeia se apresentava, previa que esta desembocaria numa crise altamente 
favorável aos interesses americanos12 . 

Durante a sua estada na capital portuguesa e enquanto esperava 
comunicações da América travou um grande número de conhecimentos 
graças às recomendações da firma John Bulkley and Son , para a qual 

I ° Carta confidencial do coronel David Humphreys para o Presidente dos Estados Unidos, George 
Washington, datado de Lisboa, 30 de Novembro de 1790, transcrito por HUMPHREYS, Frank 
Landon, ob. cit., vol. 2, p. 65-67; MAGALHÃES, José Calvet de, ob. cit., p. 51-52; EÇA, Raul de, 
ob. cit., p. 54-55. 

I I N.A.R.A. General records of the Department of State, Central files, Despatches Jrom United States 
Ministers to Portugal, vol. 3 (November 19, 1790 — September 17, 1793), (National Archives 
micro/am publication, M43, rolo 2). Despachos no». 7 e 9 do coronel David Humphreys para o 
Secretário de Estado, Thomas Jefferson, datados de Lisboa, 19 de Novembro de 1790 e de 
Madrid, 18 de Dezembro de 1790; despacho n e . 8 do coronel David Humphreys para o 
Secretário de Estado, Thomas Jefferson, datado de Lisboa, 30 de Novembro de 1790, transcrito 
por HUMPHREYS, Frank Landon, ob. cit. , vol. 2, p. 66 e id., ibid., p. 68. 

1 2 Despacho n s . 12 do coronel David Humphreys para o Secretário de Estado, Thomas Jefferson, 
datado de Lisboa, 6 de Fevereiro de 1791, transcrito por HUMPHREYS, Frank Landon, ob. cit., 
vol. 2, p. 77. 
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Johnson, consul americano em Londres, lhe t inha dado u m a carta de 
recomendação13. Ao mesmo tempo, ia veiculando pa ra a América 
informações acerca do que se passava na Europa, como vimos, observava a 
actividade dos agentes americanos em Portugal. Em Lisboa vivia num hotel 
pertença de ingleses onde só se falava inglês e francês, o que não lhe 
permitia aperfeiçoar o português. Deste modo, e porque t inha cartas de 
apresentação para várias pessoas entre as quais se contavam diversos 
membros da Academia das Ciências, o núncio papal e alguns professores do 
Colégio de Mafra, decidira passar algum tempo nesta vila, ficando John 
Bulkeley encarregado de lhe enviar quaisquer cartas que fossem recebidas14. 

Em Mafra aproveitava o tempo de descanso para conviver com os 
professores do colégio e adquirir mais conhecimentos sobre Portugal, ao 
mesmo tempo que aperfeiçoava o seu conhecimento da língua portuguesa, de 
modo a poder 1er sem dificuldades. Além disto, através do Courier de l'Europe 
e de outros jornais recebidos no convento, mantinha-se a par das notícias 
da actualidade15. 

Foi, aliás, durante a sua estada em Mafra que David Humphreys teve 
conhecimento da sua nomeação como ministro residente para Portugal. No 
dia 13 de Abril, o vice-cônsul Samuel Harrison, a instâncias de Jacob 
Dohrman, enviara-lhe um mensageiro com a notícia que um certo Edward 
Joyce tinha sabido por uma carta do seu irmão Dominik Joyce, comerciante 

1 3 HUMPHREYS, Frank Landon, ob. cit., vol. 2, p. 78-79; N.A.R.A. General records of the 
Department of State, Central files, Despatches from United States Ministers to Portugal, vol. 3 
(November 19, 1790 — September 17, 1793), (National Archives microfilm publication, M43, rolo 
2). Despacho nfi. 7 do coronel David Humphreys para o Secretário de Estado, Thomas Jefferson, 
datado de Lisboa, 19 de Novembro de 1790. 

1 4 HUMPHREYS, Frank Landon, ob. cit., vol. 2, p. 91-92; N.A.R.A. General records of the 
Department of State, Central files. Despatches from United States Ministers to Portugal, vol. 3 
(November 19, 1790— September 17, 1793), (National Archives microfilm publication, M43, rolo 
2). Despacho n a . 14 do coronel David Humphreys para o Secretário de Estado, Thomas 
Jefferson, datado de Lisboa, 6 de Março de 1791. 

1 5 "I am attempeting to use my present leisure in the acquisition of just ideas of the actual state of 
this country; and such a competent knowledge of the language as to be able to read it without 
difficulty. The former must be a work of time — in the latter I have succeeded to my satisfaction. 
And I esteem myself peculiarly happy in having formed an acquaintance with several learned 
and respectable characters in this college, to whom I shall ever acknowledge myself greatly 
indebted for the many civilities I have experencied from them. In particular, through their 
instrumentality, I have the advantage of perusing the Courier de l'Europe and other papers, 
which are regularly received at the convent. Nor have I neglected whatever other means were in 
my power to obtain early and authentic intelligence of the general situation of affairs at this 
period." Id., Ibid. Despacho nB. 15 do coronel David Humphreys para o Secretário de Estado, 
Thomas Jefferson, datado de Mafra, 31 de Março de 1791. 
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em Filadélfia, com data de 25 de Fevereiro, da designação de Humphreys. 
Não deixa de ser curioso referir o modo como esta e outras cartas foram 
recebidas. A 6 de Abril, um bergantim americano fora avistado ao largo da 
barra do Tejo e dois ou três dias depois foram encontradas cartas na praia, 
em Cascais, que vieram a aparecer, abertas, a 12 de Abril, n a bolsa de 
Lisboa. A única coisa que se conseguira apurar fora que o barco em questão 
devia ser o bergantim Peggy, capitaneado por Jacob DeHart de Filadélfia16. 

Após ter tomado conhecimento da sua nomeação, o novo ministro 
residente enviou uma carta de agradecimento a George Washington e um 
despacho de carácter mais formal a Thomas Jefferson, no qual, entre outras 
coisas, afirmava que procuraria ter em conta as instruções enviadas17 . 

As notícias que David Humphreys enviara para os Estados Unidos, 
acerca da categoria do diplomata a enviar para Portugal, deram origem a 
debates tanto no governo como no Congresso. As vantagens em aceder aos 
desejos de Lisboa eram evidentes e sobrepunham-se às regras seguidas, até 
aí, para a nomeação dos representantes americanos nos estrangeiro. Num 
memorando enviado ao Senado, j á em 1792, Thomas Jefferson dizia que 
antes de se decidir sobre a aptidão de determinadas pessoas para representar 
os Estados Unidos a escolha seria mais fácil se se estivesse informado de 
quais os assuntos a t ra tar com os diversos países. Nas relações com a 
Inglaterra e com a Espanha as questões que se punham tinham a ver com a 
vizinhança e com o comércio. Por sua vez, com a França, Portugal e talvez 
com a Holanda as matérias a tratar eram sobretudo de ordem comercial. 
Com todos os outros países, as ligações eram muito pouco importantes, 

1 6 "On the 13th. instant Mr. Samuel Harrison (at the instance of Mr. Jacob Dohrman the acting 
consul of the U.S.) sent a messenger from Lisbon to me with information, that Mr. Edward Joyce 
had received a letter from his brother Mr. Dominik Joyce merchant in Philadelphia, dated the 
25th of February and containing this paragraph: "A minister is appointed to your court; colonel 
Humphreys is the person". This letter and three others from Philadelphia were received in a very 
extraordinary manner. On the 6th. of this month an American brigantine was seen off the Tagus, 
two or three days afterwards the letters were found on the beach at Cascais, and the 12th they 
appeared at the Exchange, but broken open. By a recommendation on them, it seems the 
brigantine was the Peggy, capitain Jacob DeHart of Philadelphia. Hitherto I have heard nothing 
farther on the subject." Id., Ibid. Despacho nQ. 17 do ministro residente, coronel David 
Humphreys, para o Secretário de Estado, Thomas Jefferson, datado de Mafra, 8 de Abril de 
1791. 

1 7 Carta particular do ministro residente, coronel David Humphreys, para o Presidente dos Estados 
Unidos, George Washington e despacho n s . 18 do ministro residente, coronel David Humphreys, 
para o Secretário de Estado, Thomas Jefferson, datados de Mafra, 3 de Maio de 1791, transcritos 
por HUMPHREYS, Frank Landon, ob. cit., vol. 2, p. 105 e 106. 
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p;ara justificar a existência de diplomatas residentes. Deste modo, os agentes 
a enviar para o estrangeiro deviam ter o mais baixo lugar possível na 
hierarquia da carreira diplomática. Tanto o presidente como o governo, 
porém, decidiram nomear para Portugal um ministro com a mesma categoria 
do designado pelo gabinete de Lisboa para a América18. 

Na mensagem que enviou ao Senado, em 18 de Fevereiro de 1791, a 
propósito desta nomeação, George Washington explicava as razões pelas 
quais mandara o coronel Humphreys à Europa e os problemas relativos à 
troca de diplomatas entre os governos americanos e português. Não deixava 
de referir a insistência portuguesa em não querer um simples encarregado de 
negócios, por causa da etiqueta da corte e da decisão unilateral por ela 
tomada, ao nomear um ministro residente, o que veio a prejudicar a missão 
de que David Humphreys estava incumbido. Tendo em conta tudo isto, o 
Presidente afirmava ter decidido aceder aos desejos de Lisboa. Estava ciente 
das possíveis consequências desta determinação, dado poderem surgir outras 
situações semelhantes, declarando-se mesmo pronto a ceder em mais 
qualquer coisa, caso fosse necessário. Em sua opinião isto era um mal 
menor, quando comparado com o descontentamento que poderia provocar 
num governo tão amigo e de tanto interesse para os Estados Unidos. Por 
outro lado, acreditava que esta mudança de categoria do representante não 
tornaria a missão em Lisboa mais onerosa. Refira-se, ainda, que a decisão 
foi ratificada pelo Senado, em 21 de Fevereiro, sendo esta a primeira 
nomeação de um diplomata, com a categoria de ministro, desde a entrada 
em vigor da Constituição19 . Em nosso entender, as autoridades americanas 
anuíram às exigências portuguesas, por causa do apoio e ajuda dada contra 
os piratas berberescos e porque queriam manter e desenvolver as trocas 
comerciais com Portugal. Aliás, um dos objectivos, nunca plenamente 
conseguido, era o de obter autorização para a exportação de farinha20 . De 

1 8 HUMPHREYS, Frank Landon, ob. cit., vol. 2, p. 92-93. 

1 9 Id., ibid., p. 93-95; ESTADOS UNIDOS, Congresso —American State Papers. Documents. 
Legislative and Executive of the Congress of the United States, vol. I, Washington, Gales and 
Seaton, 1833, p. 127-128; EÇA, Raul de, ob. cit., p. 55-56; MAGALHÃES, José Calvet de, ob. cit., 
p.. 52. 

2 0 HUMPHREYS, Frank Landon, ob. cit., vol. 2, p. 96. 
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outro modo, não se compreendem as palavras de George Washington ao 
Senado e a s u a disposição em submeter-se às exigências da corte de D. 
Maria I. 

Logo no mesmo dia da ratificação pelo Senado da nomeação de um 
diplomata, para a capital portuguesa, Thomas Jefferson escreveu a Luís 
Pinto de Sousa Coutinho, informando-o que o Presidente decidira nomear o 
coronel David Humphreys ministro residente na corte de Lisboa. Esta 
resolução fora tomada apesar de Portugal ter designado um ministro 
residente para os Estados Unidos, em vez de um encarregado de negócios, 
como propunha o governo americano. Embora isto afectasse materialmente 
as disposições diplomáticas dos Estados Unidos noutros países, George 
Washington pretendia, desta forma, promover a harmonia e amizade entre 
as duas nações, escolhendo para o posto um homem da sua família e da sua 
confiança21. Este na realidade não era familiar de Washington, mas sim, 
como vimos, seu amigo íntimo. 

Por seu lado, em 15 de Março de 1791, o Secretário de Estado 
escrevia a David Humphreys, acusando a recepção dos seus ofícios e 
informando-o oficialmente da sua nomeação. Enviava junto a sua comissão, 
uma carta credencial para a rainha, bem como uma cópia da mesma e uma 
missiva para Luís Pinto de Sousa Coutinho. Avisava-o também que o seu 
vencimento seria de 4.500 dólares anua i s , tendo, direito, ainda, a 
equipamento no valor do salário de um ano. Além disto, era-lhe também 
atribuida uma verba para despesas, tais como, aquisição de jornais, fazer 
traduzir e imprimir papéis, correio, transportes e para ajudar marinheiros 
americanos pobres, excepto se as leis portuguesas contivessem disposições 

"I have duly received the letter of November 30th. which Your Excellency did me the honor to 
write, informing me that her most Faithful Majesty had appointed Mr. Freire her minister 
resident with us, and stating the difficulty of meeting us in the exchange of a chargé des affaires 
the grade proposed on our part. It is foreseen that a departure from our system in this instance 
will materially affect our arrangements with other nations; but the President of the United States 
has resolved to give her Majesty this proof of his desire to concur in whatever may best tend to 
promote that harmony and perfect friendship so interesting to both countries: He has therefore 
appointed colonel Humphreys to be minister resident for the United States at the court of her 
Majesty. 

This gentleman has long been of the President's own family, and enjoys his particular 
confidence." N.A.R.A. General records of the Department of State, Central files. Diplomatic and 
Consular Instructions, 1791-1801, vol. 1 (January 23, 1791 —August 16, 1793), (National 
Archives microfilm publication, M28, rolo 1), p . 4. Despacho do Secretário de Estado, Thomas 
Jefferson, para o Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de 
Sousa Coutinho, datado de Filadélfia, 21 de Fevereiro de 1791; EÇA, Raul de, ob. cit., p. 56; 
MAGALHÃES, José Calvet de, ob. cit., p. 52. 
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que permitissem o auxílio a estes homens. Todos os pagamentos ser-lhe-iam 
feitos a t ravés de Willinks, van Staphorts & Hubard, banqueiros de 
Amesterdão. No despacho de 15 de Março, entre outras coisas, Jefferson 
advertia o representante estadunidense de que seria nomeado um cônsul 
para Lisboa, mal aparecesse alguém com o perfil necessário22. 

Na véspera de apresentar as suas credenciais a D. Maria I, David 
Humphreys escrevia ao secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da 
Guerra, Luís Pinto de Sousa Coutinho, inquirindo se se poderia dirigir à 
rainha, depois de apresentar os documentos que lhe davam poderes para 
representar o seu país. Ao mesmo tempo, enviava também o texto do 
discurso que pretendia apresentar e pedia o auxílio do ministro no decurso 
da cerimónia23. De facto, a 13 de Maio, David Humphreys entregou as suas 
credenciais à soberana, numa audiência em que esteve presente o principe 
do Brasil, o futuro D. João VI. A ocasião era particularmente festiva, pois 
era dia do aniversário do príncipe e da proclamação de D. Maria I como 
rainha de Portugal, encontrando-se esta rodeada pelos ministros, corpo 
diplomático, nobreza e principais funcionários do estado, bem como pelas 
damas da corte2 4 . No discurso que pronunciou, em inglês, agradeceu a 

2 2 Thomas Jefferson, porém, só mandou ordens a esta casa bancária em 13 de Maio, pelo que, 
quando o ministro escreveu a perguntar se haviam sido recebidas indicações para lhe serem 
pagos os ordenados e subsídios a que tinha direito, não obteve resposta. Absteve-se, assim, de 
sacar o total da quantia que lhe era devida. N.A.R.A. General records of the Department of State. 
Central files, Diplomatic and Consular Instructions, 1791-1801, vol. 1 (January 23, 1791 — 
August 16, 1793), (National Archives microfilm publication, M28, rolo 1), p. 49. Ofício do 
Secretário de Estado, Thomas Jefferson, para Willinks, van Staphorst & Hubbard, datado de 
Filadélfia, 13 de Maio de 1791); Id., Despatches from United States Ministers to Portugal, vol. 3 
(November 19, 1790 — September 17, 1793), (National Archives microfilm publication, M43, rolo 
2). Despacho nB. 23 do ministro residente, coronel David Humphreys, para o Secretário de 
Estado, Thomas Jefferson, datado de Lisboa, 1 de Julho de 1791. Despacho do Secretário de 
Estado, Thomas Jefferson, para o ministro residente, coronel David Humphreys, datado de 
Filadélfia, 15 de Março de 1791. No fim deste despacho, transcrito por HUMPHREYS, Frank 
Landon, ob. cit., vol. 2, p. 96-98, encontram-se dois post scrlpta um datado de 18 de Março e 
outro de 19 de Março e EÇA, Raul de, ob. cit., p. 56; MAGALHÃES, José Calvet de, ob. cit., p. 52. 

2 3 A.N.T.T., Ministério dos Negócios Estrangeiros, Arquivo Central, correspondência das legações 
estrangeiras em Lisboa, caixa 410 (1790-1805). Nota do ministro residente, coronel David 
Humphreys, para o Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de 
Sousa Coutinho, datado de Lisboa (Buenos Aires), 12 de Maio de 1795. 

2 4 N.A.R.A. General records of the Department of State, Central files, Despatches from United States 
Ministers to Portugal, vol. 3 (November 19, 1790 — September 17, 1793), (National Archives 
microfilm publication, M43, rolo 2). Despacho nQ. 19 do ministro residente, coronel David 
Humphreys, para o Secretário de Estado, Thomas Jefferson, datado de Lisboa, 17 de Maio de 
1791; EÇA, Raul de, ob. cit.,p. 56; MAGALHÃES, José Calvet de, ob. cit., p. 52. 
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protecção dada à marinha americana contra os piratas do norte de Africa e 
fez votos de uma longa e profícua associação entre os dois países2 5 . 

A designação de um ministro para Lisboa foi recebida com júbilo 
pelos capitães dos navios americanos surtos no Tejo, tendo o maior dentre 
eles, que deslocava mais de 700 toneladas, sido ornamentado com bandeiras 
da união e saudado o novo representante com u m a salva de tiros. 
Entretanto, Humphreys não perdeu tempo, visitando os embaixadores da 
França e da Inglaterra, por quem foi recebido, havendo sido apresentado por 
este último ao corpo diplomático acreditado na capital portuguesa. Além 
disto, pode conhecer o duque de Lafões, D. João Carlos de Bragança, graças 
ao abade José Correia da Serra. A entrevista com o primeiro, de quem 
Humphreys faz referências elogiosas, decorreu da melhor maneira, tendo-se 
o duque mostrado admirador dos progressos realizados pelos norte-
americanos. Por seu turno, de Correia da Serra dizia que era um dos 
filósofos mais liberais da sua época e um admirador entusiasta dos Estados 
Unidos, pois considerava este país como a única esperança e consolação da 
humanidade. E, numa nota dirigida a Thomas Jefferson, sugeria que o 
duque de Lafões, o abade José Correia da Serra e Luís Pinto de Sousa 
Coutinho fossem admitidos na American Philosophical Society26. 

2 5 May it please Your Majesty! Although it has been my first care to become sufficiently acquainted 
with the Portuguese language, to understand the glorious exploits of Your Majesty's ancestors 
recorded in it: yet I feel myself peculiarly distressed, at this instant, in not being able to explain, 
in that language, my sensibility of the honor conferred on me, by being placed near their August 
descendant and the inheritor of all their virtues, as the first representative appointed to this 
court, from the American nation. 

With equal pain, I find myself unable to express, in the same tongue, the distinguished 
friendship of the United States of America for Your Majesty: and particularly the grateful sense 
they entertain of the orders, Your Majesty has so repeatedly given, for your fleets to protect 
American ships from the hostile attacks of the piratical powers of Barbary. 

For myself, it will constitute the greatest felicity of my life, and the most pleasing reflection 
to the latest period of it; if, in being the faithful organ of expressing the sense of my country, I 
may, in any degree, be the humble instruction of promoting an extensive, happy and durable 
intercourse between the subjects of Your Majesty, and the citizens of the United States of 
America. And as I have a sincere pleasure in believing, there do not exist, at this moment, on the 
face of the globe, any two nations in more prosperous circumstances; so I am equally happy in a 
conviction, there are no two nations better calculated to promote the mutual interest, and 
essential prosperity of each other." N.A.R.A. General records of the Department of State, Central 
files, Despatches from United States Ministers to Portugal, vol. 3 (November 19, 1790 — 
September 17, 1793), (National Archives microfilm publication, M43, rolo 2). Cópia do discurso 
feito pelo ministro residente, coronel David Humpheys, à rainha D. Maria I, anexo ao Despacho 
nQ. 20 do ministro residente, coronel David Humphreys, para o Secretário de Estado, Thomas 
Jefferson, datado de Lisboa, 21 de Maio de 1791. 

2 6 HUMPHREYS, Frank Landon, ob. cit., vol. 2, p. 108-109; EÇA. Raul de, ob. cit., p. 56-58; 
MAGALHÃES, José Calvet de, ob. cit., p. 52-53. Estes três autores, sem o trancrever, na íntegra, 
servem-se abundantemente do despacho n s . 20 do ministro residente, coronel David 
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David Humphreys experimentou dificuldades em enviar para Madrid 
os despachos que o Departamento de Estado lhe expedia, a fim de os fazer 
chegar ao encarregado de negócios Carmichael. Resolveu o problema, 
recorrendo aos serviços do correio português que ia à capital de Espanha 
levar correspondência da Secretaria de Estado dos Negócios Estrangeiros ao 
embaixador português2 7 . 

Apesar de David Humphreys se ter mantido em Portugal até 1797, em 
Maio de 1796, foi nomeado ministro plenipotenciário em Madrid e John 
Quincy Adams designado como seu sucessor, em Lisboa. O Secretário de 
Estado Thomas Pickering, porém, escreveu-lhe dizendo ser desejo de George 
Washington, que continuasse na capital portuguesa, desempenhando as 
suas funções de ministro residente e prosseguindo as negociações com as 
potências berberescas, nesta altura, ainda não totalmente concluídas28 . Ao 
mesmo tempo, John Quincy Adams, então ministro residente em Haia, era 
informado que se deveria manter no seu posto, pois além de ainda não ter 
sido nomeado um representante para a Holanda, o coronel Humphreys t inha 
de ficar mais algum tempo em Lisboa29. Este, de facto, manteve-se em 
Portugal ainda mais um ano 3 0 . 

Nos inícios de Maio de 1797, enquanto aguardava a chegada do seu 
substituto, Humphreys, começou a tratar dos preparativos para partir para 
Espanha , pre tendendo m a n d a r vir da capital espanhola , as mulas 

Humphreys, para o Secretário de Estado, Thomas Jefferson, datado de Lisboa, 21 de Maio de 
1791 guardado nos N.A.R.A. General records of the Department of State, Central files, 
Despatches from United States Ministers to Portugal, vol. 3 (November 19, 1790 — September 17, 
1793), (National Archives microfilm publication, M43, rolo 2). 

2 7 Id., Despatches from United States Ministers to Portugal, vol. 3 (November 19, 1790 — September 
17, 1793), (National Archives microfilm publication, M43, rolo 2). Despacho nQ. 21 do ministro 
residente, coronel David Humphreys, para o Secretário de Estado, Thomas Jefferson, datado de 
Mafra, 7 de Junho de 1791. 

2 8 Despacho do Secretário de Estado, Timothy Pickering, para o ministro residente, coronel David 
Humphreys, datado de Filadélfia, 11 de Junho de 1796 transcrito por HUMPRHEYS, Frank 
Landon, ob. cit., vol. 2, p. 242; EÇA, Raul de, ob. cit., p. 76. 

2 9 Despacho do Secretário de Estado, Timothy Pickering, para o ministro residente, em Haia, 
nomeado ministro plenipotenciário em Lisboa, John Quincy Adams, datado de Filadélfia, 11 de 
Junho de 1796 transcrito por HUMPRHEYS, Frank Landon, ob. cit., vol. 2, p. 243; EÇA, Raul de, 
ob. cit., p. 76. 

3 0 N.A.R.A. General records of the Department of State, Central files, Despatches from United States 
Ministers to Spain, vol. 3 (January 28, 1795 — October 17, 1797), (National Archives microfilm 
publication, M31 rolo 4). Despacho na . 107 do ministro residente, coronel David Humphreys, 
para o Secretário de Estado, Timothy Pickering, datado de Madrid, 15 de Agosto de 1797. Este 
despacho aparece transcrito em HUMPHREYS, Frank Landon, ob. cit., vol. 2, p. 263. 
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necessárias para a jornada3 1 . A 19 de Julho, o diplomata escreveu uma nota 
a Luís Pinto de Sousa Coutinho, na qual afirmava que, de acordo com as 
instruções recebidas, teria de deixar a capital portuguesa antes da chegada 
do seu sucessor. Jun to à nota seguia uma cópia da carta do Presidente 
George Washington, datada de 20 de Fevereiro desse ano, dirigida à rainha 
D. Maria I, na qual se comunicava oficialmente a sua partida, bem como 
uma missiva e um poema que pretendia enviar ao Príncipe D. João. A tudo 
isto, juntava também uma série de poemas que havia prometido à esposa de 
Sousa Coutinho32 . 

Ao tomar conhecimento que os animais necessários para o seu 
transporte chegariam a 26 de Julho, obteve uma audiência no dia anterior, 
no decurso da qual entregou as suas cartas de chamada. Es ta cerimónia 
teve lugar num dia festivo e contou com a presença do Príncipe D. João, o 
qual exprimiu sentimentos de amizade para com os Es tados Unidos, 
análogos aos que o diplomata americano manifestara em nome do seu 
governo. A partida, porém, não teve lugar logo a 26 de Julho, pois, a 28, 

3 1 N.A.R.A. General records of the Department of State, Despatches from United States Ministers to 
Spain, vol. 3 (January 28, 1795 — October 17, 1797), (National Archives microfilm publication, 
M31 rolo 4). Despachos nQ". 98 e 99 do ministro residente, coronel David Humphreys, para o 
Secretário de Estado, Timothy Pickering, datados de Lisboa, 5 de Maio e 3 de Junho de 1797. 

3 2 Sonnet 
to 

His Royal Highness the Prince of Brazil on my leaving Portugal 

Farewell, ye flowry fields! where nature's hand, 
Profusely sheds her regretable store, 
Nurtur'd by genial Suns and Zephyrs bland... 
Farewell, thou Tagus! and thy friendly shore: 

Long shall my Soul thy lost retreats deplore. 
Thy haunts where Shades of Heroes met my eyes ... 
As oft as I mus'd where Camoens trod before, 
I saw the Godlike form of Gama rise, 
Castro, and Chiefs renow'd beneath yon eastern shies. 

Oh! long may Peace and Glory crown thy scene! 
Farewell, just Prince! no sycophantic lay 
Insults they ear ... be what thy sires have been, 
Thy great progenitors! who op'd the way 
Thró seas unsail'd before the climes of orient day. 

A.N.T.T., Ministério dos Negócios Estrangeiros, Arquivo Central, correspondência das legações 
estrangeiras em Lisboa, caixa 410 (1790-1805). Nota do ministro residente, coronel David 
Humphreys, para o Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de 
Sousa Coutinho, datado de Lisboa, 19 de Julho de 1797. A esta nota está anexa a carta do 
Presidente George Washington para a rainha D. Maria I, datada de Filadélfia, 20 de Fevreiro de 
1797, bem como a carta e o poema, acima transcrito, que o diplomata pretendia enviar ao 
Príncipe D. João. 
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ainda se encontrava em Lisboa. De qualquer modo, a 31 já estava em Aldeia 
Galega, a caminho de Madrid. Num despacho escrito nes ta povoação 
portuguesa, afirmava lamentar ter de deixar Portugal, país onde residira 
tanto tempo em perfeita harmonia com toda a gente e onde deixara uma 
Impressão favorável. Além disto, o secretário de Estado dos Negócios 
Estrangeiros português assegurara-lhe que os interesses dos Estados Unidos 
não seriam descurados até à chegada de John Quincy Adams. Apressara a 
sua partida para a capital espanhola devido ao grande número de navios 
americanos, detidos em portos espanhóis, e a queixas contra a actuação de 
Mr. Rutledge, pois este representante es tadunidense negligenciava os 
interesses dos cidadãos dos Estados Unidos em Espanha3 3 . 

O coronel David Humphreys voltou a passar por Lisboa, em 1802, 
durante a viagem de regresso à pátria. Nesta altura, teve uma longa 
entrevista com o Príncipe Regente, no decurso da qual este demonstrou 
amizade para consigo e para com o seu país. D. João manifestou-se, ainda, 
admirado, pelo facto da representação diplomática americana na capital 
portuguesa ter sido suprimida, até porque existiam relações comerciais 
importantes entre as duas nações e referiu a necessidade de ser designado 
um diplomata para Portugal. Além do mais, tal supressão acontecera no 
momento em que acabava de ser nomeado u m novo minis t ro 
plenipotenciário português junto do governo estadunidense. A propósito, 
Humphreys mencionava que, sem um agente diplomático, as reclamações de 
bens americanos já apreendidos em portos das possessões portuguesas, que 
certamente iriam ter lugar em breve, não teriam qualquer possibilidade de 

3 3 "Having received certain intelligence that the mules for my carriages and baggage would be here 
on the 26th... I asked and obtained an audience for delivering my letters of recall on the 25th. It 
was a public audience, on a gala day, in which the Prince of Brazil reciprocated in strong terms 
the friendship which I had expressed on the part of the government of the United States. 1 am on 
my way to Madrid; and I carry with me many regrets upon eaving a country where I have resided 
so considerable a time in perfect harmony with every body, and where I flatter myself I have left 
no unfavorable impressions of my own. The Secretary of State for foreign affairs has assured me 
that the interests of the United States shall not suffer previous to the arrival of Mr. Adams ... 
which, I concluded, may be hourly expected. 

I need scarcely tell you, perhaps. Sir, that the reasons which influenced with me in 
wishing to hasten my departure, the great number of American vessels detained in the ports of 
Spain, and the great complaints (whether well or ill-founded, I know not) which are made of the 
negligence and inattention of Mr. Rutledge to the correspondence and business of the citizens of 
the United States." N.A.R.A. General records of the Department of State, Central files. Despatches 
from United States Ministers to Spain, vol. 3 (January 28, 1795 — October 17, 1797), (National 
Archives microfilm publication, M31 rolo 4). Despacho n°. 106 do ministro residente, coronel 
David Humphreys, para o Secretário de Estado, Timothy Pickering, datado de Aldeia Galega, 31 
de Julho de 1797. 
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êxito34. E, conforme já aludimos no capítulo 5, João Paulo Bezerra, o 
diplomata escolhido, nunca chegou a ocupar o posto que lhe fora atribuído. 

O coronel David Humphreys regressou à Europa nos finais de 1806, 
aí permanecendo até ao Outono de 1807, tendo encontrado o Velho 
Continente bas tan te modificado em relação aquilo que conhecera 3 5 . 
Permaneceu, no entanto, u m observador atento e perpicaz da si tuação 
europeia. A 29 de Ju lho de 1807, teve u m a conversa com o enviado 
extraordinário e ministro plenipotenciário em Londres, D. Domingos 
António de Sousa Coutinho, e nesta entrevista, começou por falar de 
assuntos de carácter pessoal, fazendo algumas observações triviais e óbvias 
sobre os acontecimentos europeus e o perigo a que Portugal estava sujeito. 
O representante de Lisboa perguntou, então, a Humphreys quanto tempo 
planeava demorar-se em Inglaterra, tendo este manifestado vontade de 
observar o que eventualmente poderia suceder no continente europeu, em 
consequência do que no momento ocorria na Europa do norte. Esta resposta 
não agradou a D. Domingos de Sousa Coutinho, que lhe retorquiu que tal 
era bem previsível, e, por isso, desde há quatro anos temia pelo futuro do 
seu país. Humphreys não parece ter ficado agastado com esta resposta, e 
prosseguiu dizendo que Portugal só poderia ser salvo por um milagre. Os 
franceses achavam que o gabinete de Lisboa teria de fechar os seus portos 
aos ingleses, aguardando-se a chegada de Bonaparte a França a fim de se 
tomar uma decisão. O enviado português deu por finda a conversa, dizendo 
que, apesar do que estava a acontecer, não era falta de senso esperar por 
milagres. Contudo, para o diplomata tudo quanto fora dito por Humphreys, 
de forma grosseira, era o mesmo que pessoas dignas de todo o crédito, 
provenientes de Paris, afirmavam. 

Na opinião de D. Domingos de Sousa Coutinho, os americanos 
tinham em vista os lucros que obterião para a sua navegação se os portos 

Carta do coronel David Humphreys para o Presidente dos Estados Unidos, Thomas Jefferson, 
datada de New Haven, 28 de Junho de 1802, transcrita por HUMPHREYS, Frank Landon, ob. cit., 
vol. 2, p. 307-308. N.A.R.A. General records of the Department of State, Central files, 
Despatches from United States consuls In Lisbon, vol. 1 (July, 27, 1791 — December 18, 1802), 
(National Archives microfilm publication, T180, rolo 1). Despacho do cônsul Thomas Bulkeley 
para o Secretário de Estado, James Madison, datado de Lisboa, 14 de Abril de 1802. 

3 5 HUMPHREYS, Frank Landon, ob. cit.. vol. 2, p. 361. 
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portugueses fossem fechados às embarcações inglesas. Aliás, a propósito, 
escrevia que os negociantes estadunidenses eram a ralé dos comerciantes 
europeus, não tendo outro fim em vista, nem outra política senão o 
interesse. Assim, avisava António de Araújo de Azevedo para, caso julgasse 
conveniente, tomar as providências necessárias, a fim de evitar, na capital 
francesa, as possíveis intrigas dos Estados Unidos contra os interesses 
portugueses36. 

Nos seus despachos , o coronel David Humphreys faz vários 
comentários acerca de Portugal, mostrando ser um bom observador da 
realidade do país. Os Estados Unidos desfrutavam, aliás, de prestígio entre 
os portugueses, sendo uma prova disto a avidez demonstrada pelo abade 
Correia da Serra em obter informações acerca da jovem nação 3 7 . Portugal, 

3 6 "Com tudo oje veio aqui ter comigo hum corpulento americano, que ahi foi ministro dos Estados 
Unidos Mr. Humphries, que vem de Hollanda, e de Pariz, e depois de me dar recados de alguns 
conhecidos, e parentes, começou à fazer me as reflexõens as mais triviaes, e mais obvias sobre o 
estado prezente das coizas na Europa, e o perigo de Portugal. Em quanto elle naõ passou daqui, 
estou tão costumado à discursos ineptos, que ouvi com paciência, mas quando à pergunta que 
lhe fiz do tempo que fazia conta de se demorar em Inglaterra, elle me respondeu que queria ver o 
que succedia em consequência dos successos do norte, que elle esperava húa convulsão no sul 
— (a expressão Ingleza — I expect — hé como V. Exa. sabe muito vizinha à I hope) — então faltou-
me a paciência — e disse lhe que tudo o que elle podia prever a esse respeito, todo o mundo o 
previa, e que havia 4 annos que esse receo me estava diante dos olhos cada minuto segundo, 
portanto que eu não necessitava da sua advertência — Elle continuou na mesma linguagem, que 
somente hum milagre podia salvar à Portugal, que ao menos os portos seria obrigado, à fecha-los 
aos inglezes, que tal erá a opinião em França, e que logo que Bonaparte estivesse de volta se 
veria. 

Eu despedio-o — dizendo-lhe que tudo quanto actualmente succedia, sendo diverso do que 
devia succéder, não erá tão dezarrazoado esperar por milagres. 

2. De toda a conversação deste homem por mais insignificante que elle seja, como hé 
conforme ao que justamente se pode recear, e ao que pessoas fidedignas vindas de Pariz me tem 
dito menos grosseiramente, —julguei que não era fora de propozito escreve-lo à V. Ex8., e tanto 
mais que eu não ponho duvida que os americanos não tenhão de mira o grande proveito que 
tirarião para a sua navegação da clauzura dos portos de Portugal aos inglezes. 

Estes americanos escuma dos negociantes da Europa não tem outro objeto em vista, nem 
outra política. 

Eu creio que mandei a V. Ex*, hum pamphlet de Lord Sheffield. — Nelle se vê o aumento 
rápido, e successivo da navegação mercante dos americanos para as Antilhas, para a Asia, e para 
Europa. 

Espero não exceder os limites que me competem de não interpor sem ordem o meu 
parecer, avizando dum facto que ainda que parece accidental, e insignificante, que hé muito 
conforme ao conceito que os americanos merecem para prevenir, e se V. Exa . o julgar 
conveniente contrariar em Pariz as indirectas intrigas, que elles poderão fazer contra Sua Alteza 
Real o Principe Regente Nosso Senhor." A.D.B. Arquivo do conde da Barca, pasta 9. Ofício sem 
número, e classificado como secretíssimo, do enviado extraordinário e ministro plenipotenciário 
junto da corte de Londres, D. Domingos António de Sousa Coutinho, para o Secretário de Estado 
dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, António de Araújo de Azevedo, datado de Londres, 29 de 
Julho de 1807. 

3 7 N.A.R.A. General records of the Department of State, Central files, Despatches from United States 
Ministers to Portugal, vol. 3 (November 19, 1790 — September 17, 1793), (National Archives 
microfilm publication, M43, rolo 2). Despacho n°. 21 do ministro residente, coronel David 
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por seu lado, gozava de prosperidade, t inha um governo moderado e 
Humphreys dizia ter apenas havido a execução de um fratricida, não tendo 
tido notícia de nenhum assassinato, nem de qualquer roubo, cometido em 
Lisboa ou no resto do país, desde que chegara. Esta situação contrastava 
com a de alguns anos atrás, quando os assassinatos eram tão frequentes e 
se viam muitas vezes cadáveres expostos nas ruas . Tinha-se julgado que a 
extrema b randura da ra inha e a sua relutância em permitir castigos 
sanguinários fizesse aumentar a criminalidade, na realidade, veriflcara-se 
precisamente o contrário e o país modificara-se para melhor. De resto, a 
pena de deportação era muito mais eficaz na prevenção do crime que a 

punição capital38. 
Além disto, numa extensa carta secreta e confidencial escrita ao seu 

grande amigo, o Presidente George Washington, acusava tanto portugueses 
como espanhóis de serem preguiçosos, embora não conseguisse determinar 
até que ponto esta falta de vitalidade era da responsabilidade dos respectivos 
governos. Os portugueses já t inham sido uma nação gloriosa e intrépida, 
mostrando-se ainda capazes de ser moldados, sendo grandes os recursos 
naturais do país, maiores do que o seu estado moral e político fazia supor. 

O diplomata queixava-se que as suspeitas do governo e a natureza 
arbitrária da polícia dificultavam a recolha de informações correctas. Com 
este intuito, elaborara u m questionário acerca do país, que enviara a 
algumas pessoas. As perguntas nele contidas eram discretas e de modo 
algum impertinentes. Jacob Dohrman traduziu esta lista de questões para a 
língua por tuguesa e deu-a a um estrangeiro, residente em Lisboa, 
desconhecido do ministro americano. Quando a polícia soube o que este 
escrevera, prendeu-o, colocou-o a bordo de um navio e mandou-o para 
França, o qual uma vez chegado a esse país se queixou à Assembleia 
Nacional do t ra tamento de que havia sido alvo. Uma out ra pessoa 
relacionada com este francês foi capturada e esteve várias semanas na 
prisão. Acerca deste caso, o Intendente da Polícia teria dito que, embora as 

Humphreys, para o Secretário de Estado, Thomas Jefferson, datado de Mafra, 7 de Junho de 
1791. 

3 8 Id., ibtd. Despacho n s . 37 do ministro residente, coronel David Humphreys, para o Secretário de 
Estado, Thomas Jefferson, datado de Lisboa, 16 de Outubro de 1791, Vide Anexo II, doc. ne. 5; 
HUMPHREYS, Frank Landon, ob. cit., p. 127. 
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questões colocadas fossem próprias de um pessoa de bom senso e de um 
homem público, havia um tom demasiado crítico nessas observações. 

Humphreys tem u m a opinião negativa acerca da forma da 
adminis tração e do clero. Considera o príncipe D. João tonto, a 
administração fraca, o lalcado ignorante e o clero fanático. Contudo, e 
apesar da Inquisição, o país estava próspero, pelo que se interrogava sobre 
qual o modo como Portugal teria progredido, se o primogénito de D. Maria I, 
o príncipe D. José, houvesse herdado o trono e tivesse sido ajudado por um 
ministro como o marquês de Pombal. Esta sua asserção acerca de D. José 
baseava-se no que tinha ouvido dizer acerca deste príncipe, no respeitante à 
sua sabedoria e interesse pelos mais desfavorecidos. Em relação a D. João, 
dizia que ninguém em Portugal tinha alguma vez falado com ele, sendo uma 
incógnita aquilo em que se iria tornar, parecendo-lhe desti tuído de 
capacidade de apreciação. Curiosamente, o ministro americano elogiava o 
marquês de Pombal por quem nutria grande simpatia. Admirava-o por ter 
abatido o poder do clero e da nobreza e considerava-o o ministro europeu 
que mais t inha feito pelo seu país desde o tempo de Sully, ministro do rei de 
França Henrique IV. 

Uma vez que o clero estava a ganhar grande ascendência, provocando 
apreensões entre os intelectuais, considerava que a doença da rainha 
acabara por ser vantajosa para Portugal, pois, caso isto não tivesse ocorrido, 
teria havido mais um Auto de Fé. Os mações, bem como algumas pessoas 
culpadas de delitos menores, tinham sido perseguidas e interrogava-se sobre 
o que iria acontecer às pessoas acusadas de crimes contra a religião. 

Em relação à nobreza, o diplomata americano dizia que o marquês de 
Pombal a achou pobre, orgulhosa e servil, mas traiçoeira, não a utilizando, 
por isso, em lugares de confiança. Assim, o comando do exército foi entregue 
a estrangeiros e escolheu jovens, quase todos oriundos da classe média, para 
ocuparem os outros postos. A reforma da Universidade de Coimbra e do 
ensino em geral tinha beneficiado os filhos da nobreza e das outras classes 
sociais os quais, na altura em que Humphreys escreve, atingiam a idade 
adulta. Não obstante, muitos nobres, apesar de não serem tão desprezíveis, 
como até aí, ainda continuavam a ser insolentes para com os inferiores, 
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estavam endividados e na corte eram aduladores servis, portando-se como 
lacaios. 

Por seu lado, havia muito a esperar da classe média, os homens de 
negócios estavam a aumentar depressa em riqueza e consequentemente 
crescia o seu peso e importância no Estado. Teriam aprendido com os 
comerciantes estrangeiros, que os teriam ensinado a negociar, ao contratar 
jovens portugueses para os escritórios das suas firmas. Acrescentava que 
alguns anos antes quase não existiam casas comerciais portuguesas, tendo 
entretanto, a lguns mercadores feito fortunas enormes. Deste modo, 
enquanto muitos dos negócios privados do país e dos concursos públicos 
passavam para as s u a s mãos , o volume de comércio das feitorias 
estrangeiras declinava. Não considerava, contudo, que o país estivesse 
maduro para uma grande ou rápida revolução, ou para gozar de uma 
liberdade total. Todavia, entre os jovens, sobretudo nos que serviam na 
marinha encontrava-se a mesma anglomania, o mesmo desejo de imitar os 
ingleses, que em França precedera a Revolução. Muitos dos oficiais 
estrangeiros, ao serviço de Portugal, t inham dito ao ministro americano que 
não havia melhores soldados que os portugueses. Não obstante, segundo 
este diplomata, a política seguida por Lisboa era procurar manter a 
tranquilidade e não intervir em nenhum dos acontecimentos que agitavam a 
Europa39 . 

David Humphreys noticiava também que tinha sido proibida a leitura 
e a entrada de jornais estrangeiros em cafés e outros locais públicos. O 
diplomata criticava esta medida, que classificava de tardia e ineficaz, pois a 
proibição iria fazer aumentar a curiosidade. Achava impossível impedir a 
entrada de jornais ou quaisquer outras publicações numa cidade marítima, 
como era o caso de Lisboa. Além do mais, os seus habitantes estavam de tal 
modo habituados a encontarem-se em cafés, a reunirem-se em grupos nas 

Esta carta, transcrita integralmente na obra Life and Times of David Humphreys, é muito 
interessante, uma vez que nos revela as verdadeiras opiniões do seu autor. Os assuntos que 
versava eram de tal modo sensíveis que temendo a possibilidade da missiva cair em mãos 
erradas aconselhava George Washington a destruir o original, tal como iria fazer com a cópia. 
Felizmente, para nós, o Presidente não seguiu este conselho. Carta secreta e confidencial do 
ministro residente, coronel David Humphreys, para o Presidente dos Estados Unidos, George 
Washington, datada de Lisboa, 23 de Julho de 1792, transcrita por HUMPHREYS, Frank Landon, 
ob. cit., vol. 2, p. 142-148; MAGALHÃES, José Calvet de, ob. cit., p. 59-62. 

652 



praças ou em pequenos círculos, em lugares soalheiros, que o governo havia 
tomado medidas para o evitar. 

Por outro lado, um número de estrangeiros, maior que o normal, 
t inha vindo passar o Inverno a Portugal, alguns, devido à excelência do 
clima, cuja reputação estava a aumentar, e outros para evitar a conturbada 
situação da França e da Itália, onde costumavam viver durante a estação 
fria. Em consequência, a polícia estava mais alerta que o habitual , 
investigando os nomes, carácter e quais os motivos porque t inham vindo 
para o país. Entre os estrangeiros encontravam-se alguns padres imigrados, 
bem como outros franceses, que, segundo o diplomata americano, não eram 
muito bem recebidos. Calonne, antigo ministro de Luís XVI, t inha chegado a 
Lisboa sob o nome de de barão Ringler, e, apesar de ao princípio ter pensado 
em ficar na capital portuguesa, até receber notícias de Madrid, tinha-se 
apenas demorado dois ou três dias, após o que fora para Espanha. De 
acordo com Humphreys esta partida tinha sido apressada por sugestão da 
corte portuguesa4 0 . A propósito, refira-se que quase todos os imigrados 
estavam fixados em Lisboa, sendo a colónia francesa bastante reduzida, 

4 ° "The sudden departure of a Swedish ship for New York affords me an opportunity of conveying to 
you the Spanish and Portuguese gazettes to this date. How long I shall continue to be able to 
forward them is uncertain, since a new order has been issued here within three days past on the 
subject of newspapers. They are now for the first time prohibited from being read or admitted at 
coffee and other public houses. I do not know how far government will attempt to prevent all 
foreign papers from being received by individuals. It appears to me this impotent display of 
jealousy is rather late, and will be ineffectual in producing the consequences desired from it 
prohibition will excite curiosity. It is impossible to exclude newspapers and other publications 
from such a maritime town as Lisbon. The citizens are very much addicted to meet at coffee 
houses and lemonade shops, as well as to assemble in groupes at the public square and in little 
circles at other sunny positions. Government has as yet taken, no precaution to prevent this. 
What must often be a subject of conversation may easily be conjectured. However every thing is 
still extremely tranquil. 

(...) 
An unusual number of foreigners has come to pass the winter here, some on account of the 

encreasing reputation of the goodness of this climate, others to avoid the troubles in France and 
Italy where they were accustomed to spend the season. The police is consequently a little more 
vigilant than usual, in enquiring into their names, characters and motives for coming here. There 
have been a few emigrant priests and others from France. They are not very well received. 
Amongst others, M. de Calonne arrived on the last packet, under the assured name of Baron 
Ringler. He at first proposed remaining at Lisbon until he could hear from Madrid; but he set off 
in two or three days after his arrival of that place, and it has been privately intimated to me from 
a creditable quarter, that his departure was hastened by a hint from this court." N.A.R.A. General 
records of the Department of State, Central files, Despatches from United States Ministers to 
Portugal, vol. 3 (November 19, 1790 — September 17, 1793), (National Archives microfilm 
publication, M43, rolo 2). Despacho nB. 62 do ministro residente, coronel David Humphreys, 
para o Secretário de Estado, Thomas Jefferson, datado de Lisboa, 23 de Dezembro de 1792. 
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chefiada por um grande senhor, o duque de Montmorency-Luxemburg, sem 
esquecer o conde de Novion, que entrara ao serviço de Portugal41 . 

Fiel aos seus princípios políticos e religiosos, o representante 
americano não deixava de criticar o governo monárquico absoluto então 
vigente e a sua política repressiva. A sua enorme admiração pela figura do 
marquês de Pombal provinha, por um lado, das reformas operadas, nos 
vários domínios da vida portuguesa, as quais, na altura em que Humphreys 
residia em Lisboa, estavam a dar frutos, e, por outro lado, pelo abatimento 
do poder do clero e da nobreza. Estas duas classes são duramente criticadas 
por ele, a primeira pelo seu fanatismo e a segunda pelo seu servilismo. Não 
nos podemos esquecer da s u a ascendência protestante e do facto de 
pertencer à maçonaria, daí o referir as perseguições aos mações. O coronel 
David Humphreys era considerado pela Intendência Geral da Polícia como 
protector da Maçonaria, dando asilo e passaporte a pessoas consideradas 
perigosas. Pertencia à sé t ima loja de Lisboa, fundada em 1794 e 
possivelmente extinta em 1797, juntamente com o cônsul Edward Church e 
os vice-cônsules Samuel Harrison e Thomas Hickling, tendo, ainda, como 
companheiros personalidades de relevo como o abade Correia da Serra e o 
próprio duque de Lafões42. Devido a estas desconfianças, Pina Manique 
interceptava na alfândega a correspondência que lhe era dirigida, mesmo a 
de carácter oficial. Do facto, protestava o representante estadunidense junto 
do secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, em nota de 18 de Janeiro 
de 179343. 

Ainda a propósito da mentalidade dos por tugueses , o coronel 
Humphreys relatava o conteúdo de uma conversa tida diante do Príncipe D. 
João, que lhe fora confidencialmente comunicado, e ilustrativo do progresso 
dos sentimentos liberais em Portugal. No decurso do diálogo, quando fora 

DIESBACH, Ghislain de — Histoire de l'émigration 1789-1814, Paris, Libraririe Académique 
Perrin, 1984, p. 487-488. 

MARQUES, A. H. de Oliveira — História da Maçonaria em Portugal, vol. 1, Das origens ao 
triunfo, p. 71; 145-146; 350. 

A.N.T.T., Ministério dos Negócios Estrangeiros, Arquivo Central, correspondência das legações 
estrangeiras em Lisboa, caixa 410 (1790-1805). Nota do ministro residente, coronel David 
Humpheys, para o Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de 
Sousa Coutinho, datada de Lisboa, 18 de Janeiro de 1793. 
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aventada a hipótese de muitas inovações poderem permitir o regresso dos 
judeus, alguém respondera que isso seria óptimo, pois trariam com eles as 
suas artes, indústria e riqueza, não se devendo temer pela religião católica, 
pois se esta for boa ensinará a tolerância protegendo-se a si própria. O 
diplomata acrescentava, ainda, que os mouros residentes em grande número 
em Portugal estavam sob a protecção das leis como quaisquer estrangeiros, 
parecendo ganhar dinheiro mais rapidamente que os outros4 4 . 

Tendo em conta os ascendentes religiosos de David Humphries será 
curioso mencionarmos as alusões que o representante americano faz a 
vários aspectos ligados à religiosidade portuguesa. De facto, filho de um 
pastor protestante da Nova Inglaterra, devia assistir com curiosidade às 
orações, procissões e outras manifestações religiosas a pedir chuva4 5 . Assim, 
no despacho de 17 de Junho de 1791, falava da irritação do povo português 
contra os franceses, quando se soubera que o Papa fora queimado em efígie, 
em Paris46 . Algum tempo depois, noticiava a publicação de uma pequena 
obra de carácter teológico, da autoria de um membro do Tribunal da 
Consciência e Ordens, que versava sobre a análise da profissão de fé do Papa 
Pio IV. Surpreendentemente, em seu entender, a opinião deste clérigo era 
contrária à dos católicos mais intolerantes, pois, não acreditava na 

4 4 "I have heard, in confidence, of the purport of some conversation which took place in the course 
of the discussion, in the presence of the prince, which shews the progress that liberal 
sentiments tiave made since the time of the exclusion of the Jews and moors. It was objected, 
"that any extensive innovations might be an inlet for the return of the Jews etc". It was answered, 
"so much the better, they will then bring back their arts, industry and wealth ... and we have no 
need to be ifraid on account of our religion, if it be <a> good one it teaches tolerance and will 
protect itsel"". I may add, with respect to the moors (of whom a large number is here) they <are> 
as much under the protection of the laws as any strangers, and they appear to be making money 
faster than ;dmost any others." N.A.R.A. General records of the Department of State, Central files. 
Despatches from United States Ministers to Spain, vol. 3 (January 28, 1795 — October 17, 
1797), (National Archives microfilm publication, M31 rolo 4). Despacho n e . 48 do ministro 
residente, csronel David Humphreys, para o Secretário de Estado, Timothy Pickering, datado de 
Lisboa, 7 de Junho de 1796. 

4 5 "At present the prospect of the succeeding harvest here is extremely unfavorable. So great a 
drought was scarcely ever known to prevail at this season. In short there has been next to no 
rain during the whole winter. Prayers have lately been offered in all the churches of Lisbon for 
rain. In this place, processions of priests, people, and images have, in the present week been 
made, in three successive days for the same purpose. As yet the skies assume no appearance of 
relenting. It is not too late for the threatned calamities to be averted." Id., Despatches from United 
States Minsters to Portugal, vol. 3 (November 19, 1790 — September 17, 1793), (National 
Archives m.crojllm publication, M43, rolo 2). Despacho no. 15 do coronel David Humphreys para 
o Secretarie de Estado, Thomas Jefferson, datado de Mafra, 31 de Março de 1791. 

4 6 Id., ibid. D< spacho n^. 22 do ministro residente, coronel David Humphreys, para o Secretário de 
Estado, Thomas Jefferson, datado de Mafra, 17 de Junho de 1791. 
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infalibilidade papal. Este escritor, inclusive, mostrava que mui tas bulas 
pub l icadas pelos S u m o s Pontífices e s t avam rep l e t a s de e r ros , 
particularmente no que dizia respeito a interferências com as autoridades 
civis. A impressão e a venda desta obra, a que Humphreys tivera acesso, fora 
proibida, segundo se dizia, por pressões do Núncio4 7 . O representante 
apostólico nutr ia por David Humphreys simpatia e este, por sua vez, 
mantinha uma boa relação com vários dignitários da Igreja Portuguesa. O 
seu convívio com os clérigos devia-se ao facto de se encontrarem entre eles 
homens muito conceituados, capazes de, nos locais próprios, darem bons 
testemunhos acerca dos norte-americanos. A sua influência podia ser muito 
útil, além de que era moda, entre eles, falar bem dos Estados Unidos48 . Isto, 
contudo, não o impedia de escrever que alguns membros do clero regular 
tinham perdido a sua moral e, consequentemente, o seu respeito aos olhos 
do povo. Como forma de evitar problemas, o governo tinha-os proibido de 
frequentar locais públicos, tais como jardins e cafés49. 

A pedido do presidente do Yale College, Dr. Stiles, amigo pessoal do 
coronel David Humphreys, este documentou-se acerca do sistema educativo 
português. Assim, sobre o assunto, começava por referir que a Universidade 
de Évora havia sido abolida há muito tempo e que a de Coimbra fora 
reformada no tempo de marquês de Pombal. Descreve com admiração a obra 
do ministro de D. José, cuja actuação melhorou a s i tuação do país, e, 

"In this country perfect tranquility exists. The recent publication of a small theological work, 
written by an ecclesiatic, who is a member of the Tribunal for the examination and licensing of 
books, has surprised me more than any other circumstances which has happened since my 
residence here. It is an analysis of the profession of faith of Pope Pius IV, and inculcates very 
different opinions from those entertained by bigotted Roman Catholics. The writer does not 
believe in the infallibility of the successors of St. Peter: on the contrary he shews that they have 
published many bulls replete with errors, particularly with respect to inteference in affairs of 
civil government. It is said the farther impression and sale of this work is prohibited, in 
consequence of a private order obtained by the Nuncio from the court. But I have had the 
perusal of one of the copies." Id., ibid. Despacho n e . 26 do ministro residente, coronel David 
Humphreys, para o Secretário de Estado, Thomas Jefferson, datado de Mafra, 21 de Julho de 
1791. 

Id., ibid. Despacho nQ. 32 do ministro residente, coronel David Humphreys, para o Secretário de 
Estado, Thomas Jefferson, datado de Lisboa, 31 de Agosto de 1791. 

"The monastic clergy have as individuals, a number of them at least lost their morals, and are 
losing their respect in the eyes of the people. To prevent this, government has, within a short 
time, prohibited them from going into the public gardens, to coffee houses and places of public 
resort as they were accustomed to do." Id., ibid. Despacho nB. 55 do ministro residente, coronel 
David Humphreys, para o Secretário de Estado, Thomas Jefferson, datado de Lisboa, 17 de 
Junho de 1792. Vide Anexo II, doc. nQ. 7. 
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consentâneo com o seu republicanismo, retoma ideias já explanadas numa 
carta dirigida a George Washington, aplaudindo o facto deste ter humilhado 
os poderosos; e elevado os humildes. Não obstante, poucas coisas existiam 
no campo da educação em Portugal, que pudessem ser aplicadas na América. 
Mias, o ensino privado parecia ser útil e mais completo que o público. 
Aproveitava tambémi a ocasião para elogiar o duque de Lafões, bem como o 
abade José Correia da Serra, e para enaltecer a actividade da Academia das 
Ciências50. 

O coronel David Humphreys não t inha muita confiança na justiça 
portuguesa, o que está patente quando noticia o assass ínio de um 
marinheiro americano, nascido na Irlanda, num pequeno bar de Lisboa, por 
um irlandês residente na cidade. Apesar de dois marinheiros que tinham 
presenciado o crime estarem detidos, como testemunhas, o ministro temia 
que o assassino, embora ainda se encontrasse na capital portuguesa, não 
fosse preso e condenado51 . Alguns meses depois, mencionava as dificuldades 
na adminis tração das leis em Portugal, o que considerava a maior 
deficiência do governo do país. Assim, congratulava-se pelo facto do caso 
relativo à far inha rejei tada, dois anos an tes , pelos comerciantes 
portugueses, e a que já fizemos referência, estar a ser julgado nos tribunais 
ingleses. Is :o permitia-lhe ter esperanças na satisfação das reivindicações 
dos americanos, declarando-se convicto que se este contencioso tivesse de 
ser resolvido pela jus t iça lusi tana, não havia a mínima hipótese dos 
exportadores recuperarem o que lhes era devido52. 

5 0 Carta do Piesidente do Yale College, Doutor Stiles, para o ministro residente, coronel David 
Humphreys, datada de Lisboa, 14 de Fevereiro de 1792, transcrita por HUMPHREYS, Frank 
Landon, ofa. cit., vol. 2, p. 135-136 e ob. cit., p. 134. 

5 1 N.A.R.A. General records of the Department of State, Despatches from United States Ministers to 
Portugal, vol. 3 (November 19, 1790 — September 17, 1793), (National Archives microfilm 
publication, M43, rolo 2). Despacho nQ. 47 do ministro residente, coronel David Humphreys, 
para o Secretário de Estado, Thomas Jefferson, datado de Lisboa, 6 de Março de 1792. 

5 2 Id., ibid. Cópia da nota do ministro residente, coronel David Humphreys, para o Secretário de 
Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa Coutinho, datada de Lisboa, 
30 de Maio de 1792, anexa ao despacho n«. 60 do ministro residente, coronel David 
Humphreys, para o Secretário de Estado, Thomas Jefferson, datado de Lisboa, 31 de Outubro de 
1792; A.N.T.T., Ministério dos Negócios Estrangeiros, Arquivo Central, correspondência das 
legações estrangeiras em Lisboa, caixa 410 (1790-1805). Notas do ministro residente, coronel 
David Hurrphreys, para o Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, Luís 
Pinto de Sousa Coutinho, datadas de Lisboa, 30 de Maio de 1792. 
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Como não podia deixar de ser, notícias sobre a saúde da rainha vão 
estar presentes nos despachos do ministro americano para os seus 
superiores, assunto a que dará grande relevo. Em, 4 de Dezembro de 1791, 
informava que o estado de saúde de D. Maria I era precário, existindo a 
possibilidade desta, em vésperas de completar os 57 anos de idade, falecer 
antes de atingir os sessenta. Ante isto, o coronel Humphreys temia que 
intriguistas se aproveitassem do seu temperamento dócil e da s u a 
religiosidade, para perturbar a tranquilidade e prosperidade de que o país 
gozava, desde há alguns anos. E, curiosamente, dizia que um novo sistema, 
em muitos aspectos, já estava a emergir53. A opinião do diplomata acerca da 
rainha era muito favorável, considerando-a uma pessoa excelente, desejosa 
do melhor para o seu país. Porém, quando subira ao trono não possuía 
experiência de governo e, como era tímida, confiava no primeiro-ministro, 
marquês de Ponte de Lima, e no seu confessor. Todavia, a influência destes 
dois personagens não era, para Humphreys, muito positiva. A sua saúde, 
todavia, continuava a deteriorar-se, havendo os médicos, depois de a terem 
sangrado, aconselhado D. Maria a passar alguns dias em Salvaterra de 
Magos, para onde se transferira a corte. Corriam, no entanto, rumores que a 
sua doença era do foro mental, embora isto fosse algo ainda secreto54 . 

"The queen has been ill: but is now somewhat better. It is said her apprehensions of death have 
been much encreased by some dropsical symptoms, as many of her family have died of a dropsy 
before they reached sixty, to which she is approaching. Her uneasiness is also augmented by 
seeing the Royal family without succession. It is greatly to be feared, designing men will take 
advantage of her facility of temper and zeal for religion to disturb that tranquility and prosperity 
which have so happily prevailed for some years past. Indeed, I think it is visible a new system in 
some respects is taking place." N.A.R.A. General records of the Department of State, Central files, 
Despatches from United States Ministers to Portugal, vol. 3 (November 19, 1790 — September 1 7, 
1793), (National Archives microfilm publication, M43, rolo 2). Despacho nB. 40 do ministro 
residente, coronel David Humphreys, para o Secretário de Estado, Thomas Jefferson, datado de 
Lisboa, 4 de Dezembro de 1791. 

"The queen of Portugal is certainly by nature one of the best women in the world, and sincerely 
wishes the happiness of the nation. Nor is she, perhaps, inferior in natural good sense to any 
one of her ministers. But as she was not acquainted with political matters when she came to the 
throne, she is timid in the exercise of her own judgment and very much under the influence of 
the prime minister (the marquis de Ponte de Lima) and her confessor. I believe she would 
commonly do better without their influence, than with it. 

The court is now at Salvaterra, Her Majesty having become very ill about the middle of 
January, was blooded; and, upon the advice of her physicians, set out soon after for her royal 
residence. The weather has since then been uncommonly rainy and unfavourable. Reports as to 
her real situation are various, confused; and often contraditory. The common attendants on the 
Palace are prohibited from giving any accounts of her health; under pretext of their being likely 
to spread false and unnecessary alarms. For myself, I am apprehensive from a whisper I have 
heard from a quarter to be depended upon, that her malady is more of the mental than corporal 
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Poucos dias depois, o coronel Humphreys informava Jefferson que a 
rainha estava muito doente, tanto de corpo, como de espírito, e como tal 
incapaz de: governar. Esta t inha voltado para Lisboa e o Corpo Diplomático 
ia diariamente inquirir da sua saúde . Os teatros e outros locais de 
divertimento público estavam encerrados e faziam-se orações contínuas 
pelas suas melhorists. Além disto, as ruas estavam cheias de procissões e as 
imagens cies santos, de maior devoção, eram levados ao palácio real. O 
diplomata enviava, ainda, para a América pormenores sobre a natureza da 
enfermidade da rainha e noticiava que se estava a pensar em dar a regência 
do país ao Príncipe do Brasil, D. João, o que de facto veio acontecer a 11 de 
Fevereiro de 179255 . 

Após D. João ter assumido o governo, tudo continuou tranquilo da 
mesma maneira que anteriormente. De facto, esta transição ocorreu sem 
problemas, pois, após terem sido ouvidos os médicos, ficou demonstrado que 
a recuperação da rainha, a verificar-se, seria demorada e que esta estava 
incapacitada de exercer as tarefas governamentais. Deste modo, e de acordo 
com os miristros, o Príncipe herdeiro assumira a chefia do estado, não se 
levantando sequer a questão da legitimidade56. Recorde-se, a propósito, que 
D. João só assumiu o título de «Regente» em 179957 . 

O diplomata americano continuou a enviar notícias acerca da saúde 
de D. Maria I e noticiava a chegada do Dr. Francis Willis, o grande médico 
alienista cia altura, que fora chamado para tratar da rainha. Este psiquiatra 

kind. Thi;3 is however as, yet a profound secret here, and not at all spoken of, even in the 
Diplomatic Corps." Id., ibid. Despacho nB. 44 do ministro residente, coronel David Humphreys, 
para o Secretário de Estado, Thomas Jefferson, datado de Lisboa, 1 de Fevereiro de 1792; 
HUMPHREYS, Frank Landon, ob. cit., vol. 2, p. 130. 

N.A.R.A. General records of the Department of State, Central files, Despatches Jrom United States 
Ministers te Portugal, vol. 3 (November 19, 1790 — September 17, 1793), (National Archives 
microfilm publication, M43, rolo 2). Despachos nQ". 45 e 46 do ministro residente, coronel David 
Humphreys, para o Secretário de Estado, Thomas Jefferson, datado de Lisboa, 11 e 14 de 
Fevereiro de 1792; HUMPHREYS, Frank Landon, ob. cit., vol. 2, p. 130. 

N.A.R.A. General records of the Department of State, Central files, Despatches from United States 
Ministers te Portugal, vol. 3 (November 19, 1790 — September 17, 1793), (National Archives 
microfilm publication, M43, rolo 2). Despacho n°. 47 do ministro residente, coronel David 
Humphreys, para o Secretário de Estado, Thomas Jefferson, datado de Lisboa, 6 de Março de 
1792. 

SERRÃO, Joaquim Veríssimo — História de Portugal, vol. VI, O Despotismo Iluminado (1750-
1807), s i . Editorial Verbo, 1982, p. 314. 
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tinha já tratado com êxito o rei Jorge III de Inglaterra58. E, num primeiro 
diagnóstico, o médico, não terá posto de parte a hipótese da soberana ainda 
se vir a restabelecer59. De facto, em finais de Março e no decurso de Abril de 
1792 a seu estado de saúde parecia estar a progredir favoravelmente, dando 
azo a algumas esperanças6 0 . Em Maio, porém, teve uma recaída, seguida de 
certas melhoras6 1 . Por seu lado, em Julho o estado físico de D. Maria era 
francamente positivo, pois j á conseguia comer, dormir e fazer exercício, 
tendo tudo isto sido conseguido graças aos cuidados do Dr. Willis. A 
soberana tinha também experimentado melhoras a nível psíquico e, segundo 
o diplomata americano, se os planos do médico inglês não tivessem sido 
contrariados, pelas ideias ridículas e superstições de algumas das pessoas da 
corte, era possível que a paciente já estivesse recuperada. O psiquiatra 
britânico queria levar a ra inha para Inglaterra, preconizando que u m a 
viagem por mar lhe seria muito benéfica. Esta ideia agradava à doente, 
porém, quando os preparativos para a viagem já estavam prontos, alguém do 
palácio, na ausência do Dr. Willis, infundiu-lhe medo de um possível 
afogamento, o que tornou a jornada impraticável. A part i r daqui, as 
hipóteses de melhoras r áp idas to rnaram-se e scas sas . O psiquiatra 
comunicou, então, o t r a tamento a seguir, a um médico de Coimbra, 
chamado à corte e preparava-se para deixar o país, o que de facto veio a 
suceder a 12 de Agosto. Segundo David Humphreys, D. Maria não queria que 
o Dr. Willis partisse e o príncipe D. João, bem como outras pessoas, 
estavam satisfeitos com os seus serviços. O mesmo não acontecia com o 

N.A.R.A. General records of the Department of State, Despatches from United States Ministers to 
Portugal, vol. 3 (November 19, 1790 — September 17, 1793), (National Archives mtcrojtlm 
publication, M43, rolo 2). Despacho nQ. 48 do ministro residente, coronel David Humphreys, 
para o Secretário de Estado, Thomas Jefferson, datado de Lisboa, 17 de Março de 1792; BEIRÃO, 
Caetano, ob. cit., p. 414. 

N.A.R.A. General records of the Department of State, Despatches from United States Ministers to 
Portugal, vol. 3 (November 19, 1790 — September 17, 1793), (National Archives microfilm 
publication, M43, rolo 2). Despacho n a . 49 do ministro residente, coronel David Humphreys, 
para o Secretário de Estado, Thomas Jefferson, datado de Lisboa, 18 de Março de 1792. 

Id., Ibid. Despachos nQ\ 50, 51 , 52 e 53 do ministro residente, coronel David Humphreys, para 
o Secretário de Estado, Thomas Jefferson, datados de Lisboa, 25 e 30 de Março, 29 de Abril e 3 
de Maio de 1792. 

Id., Ibid. Despacho n s .54 do ministro residente, coronel David Humphreys, para o Secretário de 
Estado, Thomas Jefferson, datado de Lisboa, 21 de Maio de 1792. 
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confessor da monarca, o primeiro-mlnistro e outros dignitários, excluídos da 

sua presença. 
Na opinião do representante americano era muito duvidoso que a 

rainha alguma vez voltasse a estar à frente da chefia do governo. Aliás, a 
saída de Francis Willis de Portugal privava Humphreys de informações 
correctas de interior do palácio. Podia, porém, continuar a contar com o seu 
amigo, o duque de Lafões, com quem tivera uma conversa acerca de 
política62. Aliás, a recuperação completa da r a i n h a parecia agora 
impossível33. No fim de Novembro, o seu estado de saúde continuava na 
mesma e o coronel Humphreys referia que pouco se falava da soberana, 
como se cie facto ela já não existisse. Os locais de divertimento público 
tinham sido reabertos, sem sequer se ter dado como pretexto para isso as 
melhoras de D. Maria64. E, em Março do ano seguinte, constava que D. 
Maria continuava a piorar65. 

No seguimento da ascensão de D. João à chefia do estado, a 
libertação dos presos nos cárceres da Inquisição será aplaudida pelo 
diplomata americano6 6 . A tranquil idade de Portugal, porém, vai ser 
perturbada nos inícios de J u n h o de 1792. Os carpinteiros navais dos 
estaleiros reais, jun tamente com elementos da população que se lhes 
juntaram, totalizando algumas centenas de pessoas, foram de Lisboa a 
Queluz pedir ao governo reparação de injustiças. Alarmadas com esta 
movimentação, as autoridades enviaram tropas para evitar que a multidão 
se aproximasse do palácio real, o que de facto veio a suceder. Os 

6 2 Id., ibid. Post scrtptum, datado de 22 de Julho de 1792, do despacho n s . 57 do ministro 
residente, coronel David Humphreys, para o Secretário de Estado, Thomas Jefferson, datado de 
Lisboa, 1 de Julho de 1792; despacho nfi. 58 do ministro residente, coronel David Humphreys, 
para o Secretário de Estado, Thomas Jefferson, datado de Lisboa, 12 de Agosto de 1792. 

6 3 Id., ibid. Despacho nB. 58 do ministro residente, coronel David Humphreys, para o Secretário de 
Estado, Thomas Jefferson, datado de Lisboa, 12 de Agosto de 1792. 

6 4 Id., ibid. Despacho ne. 61 do ministro residente, coronel David Humphreys, para o Secretário de 
Estado, Thomas Jefferson, datado de Lisboa, 28 de Novembro de 1792. 

6 5 Id., ibid. Despacho n s . 68 do ministro residente, coronel David Humphreys, para o Secretário de 
Estado, Thomas Jefferson, datado de Lisboa, 19 de Março de 1793. 

6 6 Id., ibid. Despacho n°. 51 do ministro residente, coronel David Humphreys, para o Secretário de 
Estado, Thomas Jefferson, datado de Lisboa, 30 de Março de 1792. 
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manifestantes, contudo, foram autorizados a enviar u m a delegação, 
constituída por dois dos seus chefes, a falar com o Príncipe do Brasil. Este 
ouviu-os, prometendo-lhes es tudar as causas das suas queixas e, caso 
tivessem razão, fazer-lhes justiça. Aconselhou-os a voltar para casa, com a 
certeza de que, este dia, não lhes seria descontado nos salários. Segundo o 
diplomata americano, o comportamento dos manifestantes foi moderado e 
pacífico. Desde essa altura, porém, alguns t inham sido presos, e durante 
uma noite, todos os candeeiros, de u m a rua contígua ao porto, foram 
quebrados, tendo sido oferecida uma recompensa para se descobrir os 
autores deste acto de vandalismo. Diligência que, contudo, se revelou 
infrutífera. O coronel Humphreys considerava que, embora os artífices 
tivessem razões para se queixar, havia talvez menos justificações que em 
épocas anteriores e achava que o governo não agira com a firmeza 
necessária. 

Enquanto decorria esta agitação, estava prevista uma procissão à 
qual deveria assistir o Príncipe D. João. Pouco antes da sua chegada a 
Lisboa, porém, foram descobertas pessoas nos esgotos, a al tas horas da 
noite, tendo este incidente criado suspeitas entre os vereadores da cidade de 
que estava em curso uma conspiração para provocar explosões na cidade, e 
impedir a procissão. Ao ser informado destas desconfianças o Príncipe fugira 
sozinho para Queluz, na primeira carruagem que encontrara, dizia-se que 
pertença do seu barbeiro. Buscas posteriores não levaram à descoberta de 
nada de suspeito, concluindo-se serem ladrões ou contrabandis tas os 
indivíduos que se passeavam pelos esgotos públicos a horas mortas. Este 
episódio conhecido tem, em nossa opinião, sido utilizado como uma forma 
de ilustrar o carácter de D. João e, estamos, em crer que é aqui referido com 
o mesmo objectivo pelo coronel David Humphreys. Embora se abstivesse de 
fazer quaisquer comentários nos despachos oficiais, j á vimos que, numa 
carta particular escrita ao seu amigo George Washington, cerca de um mês 
depois destes acontecimentos, não se coibia de tecer os piores juízos acerca 
do Príncipe. Não deixava, no entanto, de aludir ao facto dos padres que 
solicitamente haviam rodeado D. João com atenções, terem adquirido, sobre 
ele, um ascenden te maior do que anter iormente . Muitas pessoas 
encontravam-se presas às ordens da Inquisição, e várias famílias da Madeira 
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t inham fugido para a América. O duque de Lafões, depois de um 
desentendimento com o ministro da guerra, demitira-se de comandante-em-
chefe do exército. Não obstante, D. João convencera-o a reassumir o seu 
posto67 . Este, no entanto, algumas semanas depois confessou ao coronel 
Humpheys que não tinha vontade de entrar no paço, a não ser para prestar 
algum serviço ao país6 8 . Porém, o facto do Príncipe do Brasil visitar vários 
postos militares e mostrar uma maior actividade e preocupação com a 
prosperidade do estado, granjeara-lhe mais popularidade69. 

Nos finais de Agosto, o diplomata americano noticiava um tumulto 
em casa do duque de Cadaval, por este e os seus criados haverem espancado 
alguns oficiais da polícia que andavam à procura de contrabando. O 
aristocrata estava preso na Torre de Belém, por ordem do Príncipe D. João, 
medida que causara grande sensação, pois o duque pertencia à família real e 
era o parente masculino, mais próximo, com direito a herdar a coroa de 
Portugal70. 

Em meados de Agosto de 1792, contudo, o diplomata escrevia que 
ainda não se tinham registado mudanças na administração ou na polícia e 
não se conhecia pessoa alguma em quem o Príncipe do Brasil depositasse 
confiança. A propósito, referia a saída do país do matemático italiano 
Miguel Franzini, que fora preceptor de D. João e sobre quem se julgava 
exercer grande influência. Este professor era tido como pessoa muito liberal, 
que entre outros periódicos lia o Courier de Londres. Miguel Franzini era pai 
de Marino Miguel Franzini, personalidade importante do liberalismo 
português, que entre outras coisas será deputado e ministro da Just iça e 

6 7 Id., Ibid. Despacho nQ. 55 do ministro residente, coronel David Humphreys, para p Secretário de 
Estado, Thomas Jefferson, datado de Lisboa, 17 de Junho de 1792. Vide Anexo II, doe. nQ. 7. 

6 8 Id., ibid. Despacho ns. 58 do ministro residente, coronel David Humphreys, para o Secretário de 
Estado, Thomas Jefferson, datado de Lisboa, 12 de Agosto de 1792. 

6 9 Id., ibid. Despacho nQ. 68 do ministro residente, coronel David Humphreys, para o Secretário de 
Estado, Thomas Jefferson, datado de Lisboa, 19 de Março de 1793. 

7 0 "An affray happened here a few days ago at the house of the Duke of Cadaval; he with his 
servants, having beaten severely some police officers who were in quest of counterband goods. 
He is apprehended by order of the Prince, and confined in a Belem Castle. This is a strong 
measure for this government, and makes the more noise and sensation, as he (the Duke of 
Cadaval) is the nearest male heir (of ligitimate blood) to the crown." Id., ibid. Despacho n s . 79 do 
ministro residente, coronel David Humphreys, para o Secretário de Estado, Thomas Jefferson, 
datado de Lisboa, 25 de Agosto de 1793. 
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Fazenda. Este incidente t inha sido talvez originado pelo facto do primeiro-
ministro, marquês de Ponte de Lima, ter recuperado a lguma da s u a 
autoridade. O Dr. Francis Willis conseguira excluir da presença da rainha e 
da corte o primeiro-ministro e o seu confessor, bem como outras pessoas. 
Teriam sido estes os responsáveis pela mudança de ideias da soberana 
acerca da sua possível viagem a Inglaterra. Parece que o psiquiatra 
manifestara a sua opinião, acerca destas personalidades, confidencialmente, 
por escrito, ao Príncipe, tendo este cometido a indiscrição de a revelar. Aliás, 
depois da partida do médico inglês a corte foi palco de várias pequenas 
intrigas. 

O ministro americano referia ainda o facto dos portugueses serem 
muito ligados à Casa de Bragança e dos problemas que se colocariam, caso 
D. João não tivesse descendentes, pois, o infante D. Pedro Carlos António 
de Bourbon e Bragança fruto do casamento da filha mais nova de D. Maria 
I, D. Mariana Vitória Josefa, e do infante de Espanha D. Gabriel António 
Francisco Xavier e Bourbon, filho de Carlos III, não poderia herdar o trono 
de Portugal71. Porém, nos inícios de Setembro de 1792, ao mesmo tempo que 
a saúde da rainha se deteriorava, anunciava-se a possível gravidez de D. 
Carlota Joaquina, j á confirmada no despacho de 28 de Novembro72. De 
facto, a 29 de Abril de 1793, nasceu a primeira filha dos príncipes do Brasil, 
a infanta D. Maria Teresa, o que Humphreys se apressou a comunicar ao 
seu governo, bem como as festividades que assinalaram este feliz evento73. 

As relações de Portugal com a França revolucionária também 
mereceram a atenção do diplomata americano. Assim, nos finais de Agosto 
de 1791, este dava conta dos rumores, segundo os quais Portugal t inha 

Id., ibid. Despacho nQ. 58 do ministro residente, coronel David Humphreys, para o Secretário de 
Estado, Thomas Jefferson, datado de Lisboa, 12 de Agosto de 1792; NUNES, Maria de Fátima — 
O liberalismo português: Ideários e ciências. O universo de Marino Miguel Franzlnl (1800-
1860), Lisboa, Instituto Nacional de Investigação Científica/Centro de História da Cultura da 
Universidade Nova de Lisboa, 1988, p. 9; 23. 

N.A.R.A. General records of the Department of State, Despatches from United States Ministers to 
Portugal, vol. 3 (November 19, 1790 — September 17, 1793), (National Archives microfilm 
publication, M43, rolo 2). Despachos ns*. 59 e 61 do ministro residente, coronel David 
Humphreys, para o Secretário de Estado, Thomas Jefferson, datados de Lisboa, 9 de Setembro e 
28 de Novembro de 1792. 

Id., Ibid. Despacho nfi. 71 do ministro residente, coronel David Humphreys, para o Secretário de 
Estado, Thomas Jefferson, datado de Lisboa, 29 de Abril de 1793. 
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enviado cerca de dois milhões de coroas, parte do fundos chegados do Brasil, 
para financiar os contra-revolucionários franceses. Além disto, recentemente 
haviam sido presas em Lisboa várias pessoas, entre as quais alguns 
gauleses, que se haviam manifestado a favor da revolução no seu país. E, 
depois de falar da agitação reinante em Espanha e dos cerca de 100.000 
franceses, que se julgavam espalhados por esse reino, referia a grande 
quantidade de galegos que vinham procurar trabalho em Portugal. Estes 
eram autorizados a sair do seu país, com a condição de regressarem em 
períodos determinados, ou quando fossem chamados, sob pena de confisco 
de bens. Isto mesmo acontecera a um criado de David Humphreys que fora 
obrigado a voltar à sua terra, para servir na milícia74. Aliás, num despacho 
posterior, referia que não sabia se, entre os representantes diplomáticos 
acreditados junto da corte de Lisboa, havia alguém, além dele, que fosse 
apoiante da Revolução Francesa. Estas circunstâncias levavam-no a agir 
com discrição, pelo que não conseguira confirmar as suas suspeitas se o 
minis t ro da Prúss ia e ra ou não s impat izan te des te movimento 
revolucionário75. 

Nos inícios de 1792, o governo português não parecia interessado em 
interferir nos assuntos de França, pelo menos de uma forma clara76 . E, 

7 4 "Thies roalty it seems finds an interest in supporting royalty, as it has existed for ages. It has 
been for some days whispered here, that two millions of crowns (part of the money which arrived 
in the fleet from Brazil) have been sent out of this kingdom for the support of the anti-
revolutionists. And this is now spoken of with still more confidence. These they however, I give 
only as reports, and not as facts will ascertained. What is less doubtful, is, several persons have 
lately been arrested in this capital, among whom are some Frenchmen. These, it is supposed, 
were apprehended for speaking too freely in favour of the French Revolution. (...) A great many of 
the people of Galicia come to seek employment in Portugal, under condition of returning at 
certain specific periods, or whensoever they shall be called for. A Spanish servant of this 
description, who has been in Portugal several years, and with me more than seven months, is 
now ordered home to serve in the militia for a limited time. He sets out immediately in order to 
avoid the forfeiture of a little patrimony to which he is entitled in his native country." Id., ibid. 
Despacho no. 31 do ministro residente, coronel David Humphreys, para o Secretário de Estado, 
Thomas Jefferson, datado de Lisboa, 22 de Agosto de 1791; HUMPHREYS, Frank Landon, ob. 
cit., p. 114. 

7 5 N.A.R.A. General records of the Department of State, Central files, Despatches Jrom United States 
Ministers to Portugal, vol. 3 (November 19, 1790 — September 17, 1793), (National Archives 
microfilm publication, M43, rolo 2). Despacho nQ. 32 do ministro residente, coronel David 
Humphreys, para o Secretário de Estado, Thomas Jefferson, datado de Lisboa, 31 de Agosto de 
1791; HUMPHREYS, Frank Landon, ob. cit., p. 114. 

7 6 N.A.R.A. General records of the Department of State, Central files, Despatches Jrom United States 
Ministers to Portugal, vol. 3 (November 19, 1790 — September 17, 1793), (National Archives 
microfilm publication, M43, rolo 2). Despacho n«. 44 do ministro residente, coronel David 
Humphreys, para o Secretário de Estado, Thomas Jefferson, datado de Lisboa, 1 de Fevereiro de 
1792. 
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desde meados desse ano, todos os estrangeiros entrados em Portugal eram 
obrigados a garantir que não propagariam os princípios republicanos7 7 . A 
Revolução Francesa parecia ter poucos adeptos entre os portugueses, o que 
não era para admirar, dado os franceses mais notáveis residentes em 
território luso serem contrários a esse movimento revolucionário. Não 
obstante, as gazetas mais importantes de Madrid e Lisboa referiam-se de um 
modo favorável a estes eventos78 . Na opinião do coronel David Humphreys, 
um maior conforto material, ligado ao rápido desenvolvimento das colónias 
e à prosperidade de Portugal, mantinha os espíritos relativamente serenos e 
tendia a adiar as convulsões ou revoluções79. 

Apesar do povo miúdo estar muito exasperado contra os franceses, 
desde a execução de Luís XVI, ainda em Março de 1793 era uma incógnita se 
o gabinete de Lisboa, por influência da Espanha e da Inglaterra, iria ser 
induzido a entrar em guerra. Esta decisão teria de ser tomada em breve, até 
porque um negociador francês, Monsieur d'Arbot, j á havia chegado às 
fronteiras portuguesas, não se sabendo, contudo, se iria ser permitida a 
entrada no país8 0 . Acabou por ser autorizado a prosseguir para Lisboa, onde 

7 7 "Strangers who come for a time into the country are made to give security that they will not 
propagate republican principles." Id., ibid. Despacho n s . 55 do ministro residente, coronel David 
Humphreys, para o Secretário de Estado, Thomas Jefferson, datado de Lisboa, 17 de Junho de 
1792. Vide Anexo II, doc. n«. 7. 

7 8 "It is not to be wondered at, that the French Revolution has few advocates in this country, when 
the public characters of that nation established here are enemies to it. I observe, however, the 
gazettes of Madrid and Lisbon, take a more favorable notice of the events which relate to it than 
they formerly did." Id., ibid. Post scrlptum, datado de 22 de Julho de 1792, do despacho n s . 57 
do ministro residente, coronel David Humphreys, para o Secretário de Estado, Thomas Jefferson, 
datado de Lisboa, 1 de Julho de 1792. 

7 9 "At present, a greater degree of ease than has commonly been enjoyed by individuals, resulting 
from the rapid improvement of the colonies and the general prosperity of the nation, keeps men's 
minds tolerably quiet, and tends to postpone the days of convulsion or revolution." Id., ibid. 
Despacho nQ. 58 do ministro residente, coronel David Humphreys, para o Secretário de Estado, 
Thomas Jefferson, datado de Lisboa, 12 de Agosto de 1792. 

8 0 "Hostile preparations are going forward with considerable spirit. The Prince of Brazil has visited 
several military posts, and, by sheweng more activity and concen for the welfare of the state than 
usual, has acquired a farther degree of popularity. The common people are much irritated 
against the French since the execution of their king. Whether the government will be drawn into 
a war by the influence of Spain on one side and England on the other, must soon be decided. An 
agent negotiateur from the French Republic has arrived on the frontiers of Portugal, via Spain. 
Whether he will be permitted to come on or not, seems doubtful. At any rate, his mission must 
tend to bring matters more speedily to a crisis." Id., ibid. Despacho nQ. 68 do ministro residente, 
coronel David Humphreys, para o Secretário de Estado, Thomas Jefferson, datado de Lisboa, 19 
de Março de 1793. 
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chegou por volta de 24 de Março81 , e, uma vez na capital portuguesa, teve 
uma entrevista com Luís Pinto de Sousa Coutinho, ficando à espera de um 
navio neutral para regressar à pátria. Deste modo, muito provavelmente, 
não deflagrariam hostilidades entre Portugal e a França até ao regresso de 
Monsieur d'Arbot82 que acabou por embarcar num navio americano com 
destino ao Havre de Grace, tendo a sua partida sido apressada a instâncias 
da corte de Lisboa. O capitão do barco pediu ao representante do seu país 
para lhe obter uma indemnização, pelas despesas feitas enquanto esteve 
ancorado no Tejo, às ordens do governo português8 3 . Será de referir que a 
viagem não correu bem, pois a embarcação foi apresada e levada para 
Guernsey, dado transportar carga pertencente a franceses84. 

Os espanhóis t inham enviado entretanto, uma armada constituída 
por 23 vasos de guerra para o Mediterrâneo, com o intuito de interceptar um 
comboio de navios que transportava trigo de Argel para Marselha. Na altura, 
a esquadra portuguesa esteve fora cinco dias em manobras 8 5 , não se 
sabendo, porém, com que fim86. Todavia, vários navios, mal orientados e 
mal equipados, depois de terem enfrentado uma tempestade tiveram de 
regressar a Lisboa, o que provocou um desentendimento entre o Ministro da 
Marinha e alguns comandantes, pelo que o almirante e dois dos capitães 
pediram a demissão. Contudo, depois de alguns oficiais ingleses, que haviam 
sido mandados chamar, terem embarcado, a frota voltou a fazer-se à vela, 

8 1 Id., Ibid. Despacho nQ. 69 do ministro residente, coronel David Humphreys, para o Secretário de 
Estado, Thomas Jefferson, datado de Lisboa, 24 de Março de 1793. 

8 2 Id., ibid. Despacho no. 70 do ministro residente, coronel David Humphreys, para o Secretário de 
Estado, Thomas Jefferson, datado de Lisboa, 4 de Abril de 1793. 

8 3 Id., ibid. Despacho ns. 71 do ministro residente, coronel David Humphreys, para o Secretário de 
Estado, Thomas Jefferson, datado de Lisboa, 29 de Abril de 1793. 

8 4 Id., ibid. Despacho no. 74 do ministro residente, coronel David Humphreys, para o Secretário de 
Estado, Thomas Jefferson, datado de Lisboa, 20 de Junho de 1793. 

8 5 Id., ibid. Despacho nfi. 73 do ministro residente, coronel David Humphreys, para o Secretário de 
Estado, Thomas Jefferson, datado de Lisboa, 29 de Maio de 1793. 

8 6 Id., ibid. Despacho nB. 74 do ministro residente, coronel David Humphreys, para o Secretário de 
Estado, Thomas Jefferson, datado de Lisboa, 20 de Junho de 1793. 
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partindo para Inglaterra, sob o comando de um outro almirante8 7 . De facto, 
esta esquadra, composta por seis navios, esteve no Canal da Mancha, junto 
da comandada por Lord Owe. Ao fim de seis meses, porém, por se ter 
declarado uma epidemia a bordo, regressou a Lisboa, onde chegou no 
princípio de Outubro de 17938 8 . 

No entretanto, e de acordo com David Humphreys, o gabinete 
português rejeitara uma oferta de aliança contra os Estados Unidos, que lhe 
fora feita pela Espanha. Pouco tempo antes, a corte de Carlos IV também 
propusera a Lisboa um pacto contra a Grã-Bretanha8 9 . Na opinião do 
diplomata, Portugal só não conseguia preservar a sua neutralidade, porque 
estava intimamente ligado à Inglaterra e à Espanha. Aliás, os preparativos 
para a guerra eram muito impopulares entre a população portuguesa9 0 . 

Dada a real possibilidade de Portugal entrar em guerra contra a 
França, o coronel Humphreys preocupava-se com as movimentações 
militares portuguesas. Assim, noticiava o acampamento de oito regimentos 
entre Lisboa e Sintra, seis regimentos de infantaria, bem como, algumas 
companhias de granadeiros aguardavam ordens para seguir para Espanha, 
sob o comando de um oficial escocês, o general Forbes, que era das relações 
do d ip lomata amer icano 9 1 . O fac to t i nha - se t o r n a d o público, 
inesperadamente, após a chegada de um correio de Madrid, de acordo com 

8 7 Id., ibid. Post scrlptum, de 4 de Julho, do despacho n s . 75 do ministro residente, coronel David 
Humphreys, para o Secretário de Estado, Thomas Jefferson, datado de Lisboa, 1 de Julho de 
1793. 

8 8 RIBEIRO, Ângelo - Da morte de D. José à Guerra do Rossllhão, in PERES, Damião; CERDEIRA, 
Eleutério - «História de Portugal», Barcelos, Portucalense Editora, 1934, vol. VII, p. 266. 

8 9 Este assunto revestia-se de tal melindre, que no despacho n s . 73 a informação relativa à 
proposta de feita pela Espanha à Inglaterra ia em cifra. N.A.R.A. General records of the 
Department of State, Central files. Despatches from United States Ministers to Portugal, vol. 3 
(November 19, 1790 — September 17, 1793), (National Archives microfilm publication, M43, rolo 
2). Despachos nB°. 73 e 81 do ministro residente, coronel David Humphreys, para o Secretário 
de Estado, Thomas Jefferson, datados de Lisboa, 29 de Maio e 3 de Setembro de 1793. 

9 0 Carta do ministro residente, coronel David Humphreys, para o Presidente dos Estados Unidos, 
George Washington, datado de Lisboa, 13 de Setembro de 1793, transcrito por HUMPHREYS, 
Frank Landon, ob. cit., vol. 2, p. 184-185. 

9 1 N.A.R.A. General records of the Department of State, Central files, Despatches from United States 
Ministers to Portugal, vol. 3 (November 19, 1790 — September 17, 1793), (National Archives 
microfilm publication, M43, rolo 2). Despacho nB. 74 do ministro residente, coronel David 
Humphreys, para o Secretário de Estado, Thomas Jefferson, datado de Lisboa, 20 de Junho de 
1793. 
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alguns oficiais, devido a um revés sofrido pelos espanhóis , nas suas 

fronteiras92. 
Em Agosto de 1793, as tropas ainda se encontravam em território 

português e os preparativos para a viagem decorriam a um ritmo lento, não 
se sabendo quando ia ser o dia da partida93 . No início, porém, de Setembro, 
o coronel Humphreys informava que, segundo lhe fora dito pelo próprio 
general Forbes, as tropas lusas iriam seguir em breve para o Mediterrâneo94. 
E, a 16 de Setembro, ao mesmo tempo que o diplomata partia para 
Gibraltar, começava o embarque do pessoal militar, prevendo-se que 
zarpassem no dia 20 9 5 . A armada atravessou o estreito de Gibraltar, a 1 de 
Outubro, tendo parte dos navios entrado no porto, enquanto os outros 
estacionaram a leste da praça, para, à noite, aproveitando a corrente, 
prosseguirem viagem. O contingente que transportava era excelente e muito 
necessário aos espanhóis, pois estes tinham sofrido uma pesada derrota96. A 
progressão da esquadra, contudo, foi de tal modo dificultada pelo vento leste 
que, nos inícios de Novembro, ainda não tinha passado Cartagena97 . David 
Humphreys voltou a ter notícias das forças portuguesas, chegadas ao 
Rossilhão, já em Madrid, nos inícios de 1794, através do marquês de Niza, 
filho do primeiro-ministro, que de lá viera havia pouco tempo. As condições 

9 2 "I have now to advise you, that six regiments of infantry and some companies of grenadiers are 
under orders to embark for Spain (probably for Bilboa) under the command of general Forbes, a 
Scotch officer in this service with whom I am particularly acquainted. This last arrangement was 
made, unexpectedly to the public, upon the arrival of a courier from Madrid a few days since; 
and, as some intelligent officers surmise, in consequence of a check the Spaniards have 
received on their frontiers. But for the authenticity of this I am not able to answer." Id., ibid. 
Despacho na . 76 do ministro residente, coronel David Humphreys, para o Secretário de Estado, 
Thomas Jefferson, datado de Lisboa, 20 de Julho de 1793. 

9 3 Id., ibid. Despachos no». 78 e 79 do ministro residente, coronel David Humphreys, para o 
Secretário de Estado, Thomas Jefferson, datados de Lisboa, 15 e 25 de Agosto de 1793. 

9 4 Id., ibid. Despacho ns. 80 do ministro residente, coronel David Humphreys, para o Secretário de 
Estado, Thomas Jefferson, datado de Lisboa, 1 de Setembro de 1793. 

9 5 Id., ibid. Despacho nBs. 83 e 84 do ministro residente, coronel David Humphreys, para o 
Secretário de Estado, Thomas Jefferson, datados de Lisboa, 16 e 17 de Setembro de 1793. 

9 6 Id., ibid. Despacho nQ. 86 do ministro residente, coronel David Humphreys, para o Secretário de 
Estado, Thomas Jefferson, datado de Gibraltar, 3 de Outubro de 1793. 

9 7 Id., ibid. Despachos no». 88, 97 e 98 do ministro residente, coronel David Humphreys, para o 
Secretário de Estado, Thomas Jefferson, datados de Gibraltar, Granada e Alicante, 7 e 23 de 
Outubro e 5 de Novembro de 1793; O despacho ns. 88 também aparece transcrito em ESTADOS 
UNIDOS, Congresso, ob. cit. vol. I, p. 297. 
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de saúde das t ropas por tuguesas e espanholas eram melhores do que 
anteriormente, tendo-se já acantonado para o Inverno. O mesmo fizera o 
exército francês, composto por cerca de 9.000 efectivos98. O governo 
português, no entanto, não parecia disposto a enviar novos recrutas para 
reforçar o contigente no Ross i lhão" . As notícias provenientes desta região, 
chegadas na Primavera de 1794, davam conta de diversos desaires sofridos 
pelas forças espanholas e do facto des tas terem abandonado todo o 
Rossilhão, com excepção de duas ou três praças fortes, aliás também elas na 
iminência de caírem em poder dos franceses. O exército português também 
sofrera baixas. De um dos seus regimentos restavam mesmo, apenas 37 
homens, embora outros não tivessem sofrido nada ou somente um número 
muito reduzido de mortos e feridos100 . O governo português, em 1796, 
porém, não parecia preocupado com a sua posição face à França e à 
Espanha, apesar destes dois países se estarem a aproximar cada vez 
mais1 0 1 . No entanto, para Humphreys, o embargo decretado contra a 
Holanda e a suspensão do tráfico comercial luso-holandês parecia ser o 
resul tado das reuniões extraordinár ias do novo conselho de estado. 
Contudo, as únicas indicações da existência de uma atitude hostil para com 
os Países Baixos, por parte das autoridades portuguesas, resumiam-se à 
proibição da exportação de pólvora e à urgência na obtenção de material 
para acampamentos militares102 . 

9 8 N.A.R.A. General records of the Department of State, Central files. Despatches from United States 
Ministers to Portugal, vol. 4 (January 30 — November 29, 1794, (National Archives microfilm 
publication, M43, rolo 3). Despacho n s . 106 do ministro residente, coronel David Humphreys, 
para o Secretário de Estado, Edmund Randolph, datado de Madrid, 30 de Janeiro de 1794. 

" " T h i s country appears more desirous than ever of avoiding to take any part, as a principal in the 
present war. Indeed it does no appear that the court is disposed to send even the recruits (now 
actually in readiness) to keep up the stipulated contingent of troops, as auxiliares to Spain." Id., 
Ibid. Despacho nB. 115 do ministro residente, coronel David Humphreys, para o Secretário de 
Estado, Edmund Randolph, datado de Lisboa, 26 de Março de 1794. 

1 0 0 Id., ibid. Despachos nQ*. 123 e 124 do ministro residente, coronel David Humphreys, para o 
Secretário de Estado, Edmund Randolph, datados de Lisboa, 18 e 23 de Maio de 1794. 

1 0 1 Id., Despatches from United States Ministers to Spain, vol. 3 (January 28, 1795 — October 17, 
1797), (National Archives microfilm publication, M31 rolo 4). Despacho n°. 54 do ministro 
residente, coronel David Humphreys, para o Secretário de Estado, Timothy Pickering, datado 
de Lisboa, 16 de Julho de 1796. 

1 0 2 Id., Ibid. Despacho nQ. 56 do ministro residente, coronel David Humphreys, para o Secretário 
de Estado, Timothy Pickering, datado de Lisboa, 19 de Julho de 1796. 
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Ao mesmo tempo, tentava-se reorganizar a arma de infantaria e 
aumentar os efectivos de cavalaria, pelo que ninguém prestara muita 
atenção ao édito que proibia o comércio com a Holanda, o qual acabara por 
ser revogado. Além disto, o relacionamento entre os dois países ibéricos não 
parecia ser muito bom, havendo o governo de Lisboa nomeado dois 
embaixadores para Madrid, um ordinário e outro extraordinário103 . E, em 
meados de Setembro, ao mesmo tempo que noticiava a chegada a Badajoz de 
cerca de 8.000 ou 12.000 tropas espanholas, David Humphreys afirmava que 
os ingleses residentes em território português pareciam estar na maior 
perplexidade104. De facto, Portugal preparava-se para a guerra, estando a 
infantaria a encaminhar-se para a fronteira, à qual se seguiria, dentro de 
pouco tempo, a cavalaria. De resto, na opinião do diplomata americano, era 
inevitável uma guerra entre as duas nações, caso as negociações, então a 
decorrer em Paris, não terminassem numa paz geral, de que duvidava105. 

Aportara, entretanto, a Lisboa uma esquadra britânica comandada 
por Sir John Jervis e, a propósito, Humphreys referia o abandono do 
Mediterrâneo pelos ingleses, num momento em que a força marítima desta 
potência era muito poderosa, estando a atravessar um período ímpar da sua 
história naval e comercial. Noticiava, também, que se esperava a chegada a 
Portugal de um corpo de tropas auxiliares provenientes da Inglaterra106 , 
encontrando-se já em meados de Janeiro, em Lisboa, o general Stuart que 
iria capitanear o contingente militar inglês. O duque de Lafões, já havia 
deixado a capital para assumir o comando do exército estacionado nas 
fronteiras, enquanto, o almirante Sir John Jervis e a sua frota continuavam 

1 0 3 Id., ibid. Despacho nB. 59 do ministro residente, coronel David Humphreys, para o Secretário 
de Estado, Timothy Pickering, datado de Lisboa, 10 de Agosto de 1796. 

1 0 4 Id., ibid. Despacho na . 68 do ministro residente, coronel David Humphreys, para o Secretário 
de Estado, Timothy Pickering, datado de Lisboa, 17 de Setembro de 1796. 

1 0 5 "In the mean time, preparations for war are making in this country. All the regular troops 
(infantry) are moving from this capital towards the frontiers. The duty of the ordinary guard etc, 
is done by militia. The cavalry is to march in a few days. It appears to me that a war between 
this country and Spain is also most inevitable, if the actual negotiation in Paris should not 
terminate in a general peace ... of which I have many doubts." Id., (bid. Despacho no. 77 do 
ministro residente, coronel David Humphreys, para o Secretário de Estado, Timothy Pickering, 
datado de Lisboa, 19 de Novembro de 1796. 

1 0 6 Id., ibid. Despacho n s . 80 do ministro residente, coronel David Humphreys, para o Secretário 
de Estado, Timothy Pickering, datado de Lisboa, 24 de Dezembro de 1796. Vide Anexo II, doe. 
n». 17. 
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no Tejo107. No final do mês, porém, esta força naval havia zarpado, e a 30 de 
Janeiro, chegaram 5 navios de linha para a reforçar, tendo, entretanto, 
desembarcado os 2.000 emigrados que constituíam as esperadas tropas 
auxiliares108. A frota do almirante Jervis voltou a Lisboa, a 27 de Fevereiro 
de 1797, trazendo quatro navios espanhóis, capturados no decurso de um 
recontro naval, ao largo do cabo S. Vicente, entre as mar inhas das duas 
potências109 . Esta força, antes de partir em busca da armada espanhola, 
esteve surta no Tejo, durante algum tempo, à espera de reforços. Refira-se 
também que na mesma altura, chegou à capital portuguesa um regimento 
inglês de cavalaria110. 

O Secretário de Estado, Thomas Jefferson, pretendia informações 
acerca da força, riqueza e recursos do Brasil, que, no entanto, deviam ser 
recolhidas e enviadas com as devidas cautelas. Este procedimento impunha-
se, pois a corte de Lisboa não ficaria mui to satisfeita, se tivesse 
conhecimento que o representante americano estava a proceder a um tal 
inquérito, com o fim de transmitir os resultados obtidos ao seu governo111. 

Em 11 de Abril de 1791, o Secretário de Estado enviava instruções ao 
coronel David Humphreys, solicitando informações acerca do Brasil, que 
demoraram muito tempo a ser cumpridas, dadas as dificuldades de que se 
revestiam. A forma ciosa como o governo português encarava as suas 
possessões, bem como as precauções que se tiveram de tomar para a 
obtenção de dados satisfatórios, contribuiram para este atraso. Aliás, tudo o 
que o diplomata conseguira apurar fora recolhido através de conversas tidas 

1 0 7 Id., ibid. Despacho ne. 82 do ministro residente, coronel David Humphreys, para o Secretário 
de Estado, Timothy Pickering, datado de Lisboa, 14 de Janeiro de 1797. 

1 0 8 Id., ibid. Despacho ne. 83 do ministro residente, coronel David Humphreys, para o Secretário 
de Estado, Timothy Pickering, datado de Lisboa, 31 de Janeiro de 1797. 

1 0 9 Id., ibid. Despachos ns". 88 e 89 do ministro residente, coronel David Humphreys, para o 
Secretário de Estado, Timothy Pickering, datados de Lisboa, 19 e 28 de Fevereiro de 1797. 

1 1 0 Id., ibid. Despacho ns°. 90 e 92 do ministro residente, coronel David Humphreys, para o 
Secretário de Estado, Timothy Pickering, datado de Lisboa, 11 e 29 de Março de 1797. 

1 1 1 Despacho do Secretário de Estado, Thomas Jefferson, para o ministro residente, coronel David 
Humphreys, datado de Filadélfia, 11 de Abril de 1791, transcrito por HUMPHREYS, Frank 
Landon, ofa. cit., vol. 2, p. 98-99. 
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com várias pessoas e sobretudo, com o ministro Luís Pinto de Sousa 

Coutinho. 
Queria o governo português, fazer crer que a população do país era 

superior, àquilo que era na realidade. No respeitante ao Brasil, o coronel 
Humphreys declarava-se convencido que as intenções de Lisboa eram, pelo 
contrário, de fazer acreditar que a colónia era pouco povoada. O ministro 
americano calculava a população brasileira em cerca de 1.600.000 
habitantes. As riquezas e recursos dos brasileiros estavam a aumentar, na 
proporção em que diminuia a produção das minas. Alguns anos atrás, os 
colonos tinham sido obrigados a dar ao governo um quantitativo monetário, 
em vez de uma proporção dos metais preciosos produzidos. Isto causava 
apreensões, protestos e mudanças no sistema, bem como substituição do 
trabalho na agricul tura pelo t rabalho nas minas. Ao mesmo tempo, 
aumentaram muito as importações de algodão, açúcar, arroz e tabaco, por 
parte da metrópole. Segundo o ministro Sousa Coutinho, o valor do algodão 
importado do Brasil era igual ao total de todos os outros artigos 
provenientes des ta colónia. O secretár io de Es tado dos Negócios 
Estrangeiros também confirmou que Portugal enviara dinheiro para o Brasil, 
a fim de pagar as mercadorias recebidas. Daí, o poder-se concluir que os 
comerciantes e os plantadores eram muito ricos, aumentando diariamente a 
sua riqueza. Alguns estavam a transferir os seus bens, preferindo vir residir 
para a metrópole. Por outro lado, os comerciantes brasileiros em vez de 
consignarem as suais cargas a portugueses, conforme faziam anteriormente, 
estabeleciam feitores e agentes em Portugal. Além disto, o número de 
manufacturas nas colónias estava a crescer e as de madeira e ferro, 
particularmente se ligadas à construção naval, tinham atingido um grau de 
desenvolvimento parecido com o da mãe-pátria. Os navios construídos pelos 
portugueses seguiam o modelo inglês e não eram de modo algum inferiores a 
quaisquer outros feitos na Europa. J á em relação aos habitantes, o coronel 
David Humphreys explicava que os residentes em Portugal não tinham falta 
de talento, enquanto considerava os brasileiros mais perspicazes e subtis, 
embora fossem indolentes, part icularidade aliás, comum a todos os 
habitantes das regiões quentes. 
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Apesar de terem ocorrido anteriormente, algumas insurreições no 
Brasil, em 1791, a colónia estava tranquila. Como os colonos t inham várias 
razões de queixa e o governo central motivos para estar apreensivo, o 
diplomata americano previa que a separação da colónia brasileira havia 
inevitavelmente de suceder1 1 2 . As observações de David Humphreys pecam, 
contudo, por algumas inexactidões, próprias de quem estava há pouco 
tempo no país e que, ainda para mais, adquirira as suas informações de 
modo indirecto. Por exemplo, a população brasileira em 1790 elevar-se-ia a 
mais do dobro do que refere, cerca de 3.325.000 habi tantes 1 1 3 . Por outro 
lado, parece-nos exagerada a afirmação de que o volume da exportação de 
algodão fosse igual ao de todos os outros produtos. De facto, segundo o 
historiador José Jobson de Andrade Arruda, entre 1796 e 1811, este artigo 
ocupa apenas o segundo lugar das mercadorias exportadas, representando 
24,4% do total1 1 4 . Além disto, não subscrevemos, de modo algum, a opinião 
de que os brasileiros fossem mais cultos e mais versados em questões 
políticas que os portugueses. Tal asserção deve ter sido inspirada no 
movimento independentista, Inconfidência Mineira datado de 1788-1789. 

Numa das suas primeiras apreciações acerca da capital portuguesa, 
David Humphreys dizia que não havia um único comerciante americano 
estabelecido na cidade, embora o tráfego anual fosse muito considerável. 
Exemplificava a afirmação com o facto de, no Verão anterior, terem estado, 
ao mesmo tempo, surtos no Tejo, vinte navios americanos. Além disto, não 
deixava de referir a importância dos negociantes britânicos e da Feitoria 
Inglesa, os quais, a fim de proteger e auxiliar o comércio, t inham provocado 
acentuada elevação das taxas portuárias. Continuava a s u a exposição 
informando que os ingleses t inham em Lisboa dois hospitais, um para 

1 1 2 N A R A General records of the Department of State. Central files, Despatches fro m United 
States Ministers to Portugal, vol. 3 (November 19, 1790 - September 17, 1793), (National 
Archives microfilm publication, M43, rolo 2). Despacho n». 41 do ministro residente, coronel 
David Humphreys, para o Secretário de Estado, Thomas Jefferson, datado de Lisboa, 23 de 
Dezembro de 1791. Vide Anexo II, doc. n^. 6. 

1 1 3 PINTO Orlando da Rocha— Cronologia da construção do Brasil 1500-1889, Lisboa, Livros 
Horizonte, Ld&., 1987, p. 161; SILVA, Maria Beatriz Nizza da (coord.) — O Império luso-
brasllelro 1750-1822, Lisboa, Editorial Estampa, 1986, p. 31. 

1 1 4 ARRUDA, José Jobson de Andrade — O Brasil no comércio colonial. São Paulo, Editora Ática, 
1980, p. 351. 
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marinheiros da Royal Navy e outro para tripulações da marinha mercante. 
Além disto, de forma a evitar o contrabando por parte dos capitães 
britânicos, a Feitoria t inha requerido ao governo português a colocação de 
dois oficiais alfandegários a bordo das embarcações que eram pagos pelos 
respectivos proprietários. No entanto, apesar de, algum tempo depois, ter 
sido solicitada a abolição desta medida onerosa, a disposição acabou por 
abranger todos os barcos estrangeiros. Assim, antes de serem autorizados a 
seguir até Lisboa, eram visitados por três tipos diferentes de embarcações 
oficiais. A propósito, Humphreys observava que mesmo os países com o 
estatuto de nação mais favorecida deveriam estar sujeitos a grandes 
dificuldades, demoras e encargos. 

Os privilégios usufruidos pelos ingleses em Portugal devia ser algo de 
muito interesse para Thomas Jefferson, pois o coronel David Humphreys, 
estava incumbido de comprar em Londres um livro sobre o assunto , 
intitulado Privileges of an Englishman in the kingdom and dominions of 
Portugal contained in the treaty of Oliver Cromwell, que Jefferson fora ao 
ponto de indicar o local onde poderia ser aquirido, o Portugal Coffee House 
situado na Swithin's Alley115. 

A balança comercial com a Inglaterra, desde há alguns anos, deixara 
de ser desfavorável a Portugal. A tendência tinha-se, no entanto, invertido, 
já que entrava ultimamente, no país, moeda de ouro proveniente da Grã-
Bretanha, ao contrário do que antes acontecia. As causas desta melhoria na 
situação comercial deviam-se à introdução das manufacturas em Portugal 
pelo Marquês de Pombal, o que diminuirá as importações de tecidos de lã 
grosseiros, destinados às colónias. Além disto, os elevados direitos sobre as 
lãs importadas e a isenção de que gozavam as manufacturadas em Portugal 
t inham favorecido o investimento de capitais nes ta actividade. Novas 
indústrias haviam surgido, tais como de vidros, chapéus e couros. A 
marroquinaria, tinha-se mesmo tornado numa indústria exportadora muito 

1 1 5 N.A.R.A. General records of the Department of State, Central files. Despatches from United 
States Ministers to Portugal, vol. 3 (November 19, 1790 — September 17, 1793), (National 
Archives mlcrojllm publication, M43, rolo 2). Despacho no. 7 do coronel David Humphreys para 
o Secretário de Estado, Thomas Jefferson, datado de Lisboa, 19 de Novembro de 1790 e 
Despacho do Secretário de Estado, Thomas Jefferson, para o ministro residente, coronel David 
Humphreys, datado de Filadélfia, 15 de Março de 1791. No fim deste despacho, transcrito por 
HUMPHREYS, Frank Landon, ob. cit., vol. 2, p. 96-98, encontram-se dois post scrlpta, um 
datado de 18 de Março e outro de 19 de Março. 
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lucrativa. Contudo, verificava-se uma diminuição das importações e um 
aumento das exportações. As reexportações de p rodutos coloniais 
desempenhavam um papel importante em todo este processo, a que não era 
alheia a grande procura de algodão, por parte da indústr ia inglesa. A 
expedição de vinhos do Porto, para as ilhas britânicas, t inha também 
aumentado muito, passando de um volume de 25.000 ou 30.000 pipas para 
48.000 pipas anuais 1 1 6 , e a situação financeira do país havia melhorado 
tanto que se chegou a especular sobre a possibilidade da Rússia pedir um 
empréstimo a Portugal. De facto, a chegada de um correio russo a Lisboa, 
proveniente de S. Petersburgo, al imentou estes rumores . Segundo 
Humphreys, a rainha D. Maria I tinha muito dinheiro em reserva e Catarina 
II nenhum 1 1 7 , além de que a riqueza do país aumentava todos os dias. 
Como exemplo, referia que, em 1791, se tinham exportado 54.000 sacos de 
algodão para Inglaterra e, até finais de Novembro de 1792, 63.000, valendo 
cada um cerca de 15 libras esterlinas118 . E, embora nos despachos enviados 
ao Secretário de Estado, o coronel Humphreys, não fizesse referência a um 
tratado que estava a ser negociado, em Londres, entre Portugal e a Grã-
Bretanha, não deixou de aludir a este assunto numa missiva secreta e 
confidencial endereçada a George Washington. Alguns dos artigos deste 
convénio eram tão ofensivos para a França, constituindo, inclusive, motivo 
suficiente para que este país declarasse guerra a Portugal. Como o assunto 
das negociações luso-inglesas era delicado, parte da missiva ia em cifra. 
Humphreys referia que, depois da conclusão deste acordo, haviam tido lugar 
debates acesos no Conselho de Estado e que o ministro da marinha, tio do 

1 1 6 N.A.R.A. General records of the Department of State, Despatches from United States Ministers to 
Portugal, vol. 3 (November 19, 1790 — September 17, 1793), (National Archives microfilm 
publication, M43, rolo 2). Despacho n a . 37 do ministro residente, coronel David Humphreys, 
para o Secretário de Estado, Thomas Jefferson, datado de Lisboa, 16 de Outubro de 1791. Vide 
Anexo II, doc. n^. 5; HUMPHREYS, Frank Landon, ob. cit., p. 127. 

1 1 7 "The arrival of a Russian courier, who came the whole distance from Petersburgh here, as it is 
an uncommon event, has occasioned some speculation. It is rather believed the empress wants 
to borrow money of the queen. The latter having a good deal of money in reserve, the former 
none." N.A.R.A. General records of the Department of State, Despatches from United States 
Ministers to Portugal, vol. 3 (November 19, 1790 — September 17, 1793), (National Archives 
microfilm publication, M43, rolo 2). Despacho n a . 38 do ministro residente, coronel David 
Humphreys, para o Secretário de Estado, Thomas Jefferson, datado de Lisboa, 28 de Outubro 
de 1791. 

1 1 8 Id., ibid. Despacho nQ. 61 do ministro residente, coronel David Humphreys, para o Secretário 
de Estado, Thomas Jefferson, datado de Lisboa, 28 de Novembro de 1792. 
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negociador português, era o principal partidário da ligação com a Inglaterra. 
O diplomata, no entanto, comentava que, dada a sua avançada idade, não 
sobreviveria aos elementos mais liberais, particularmente os jovens, que 
rejeitavam esta humilhante aliança. E, se da ass inatura deste convénio 
resultasse guerra, tal seria considerado como um acontecimento muito 
desfavorável para o país. Por outro lado, a indecisão e o adiamento, 
utilizados pela corte de Lisboa, em ocasiões anteriores, não seriam capazes 
de manter o país fora de um conflito europeu1 1 9 . 

Em meados de Março de 1791, o Secretário de Estado enviava ao 
representante americano na capital portuguesa uma cópia do Acto de 
Navegação que estava a ser discutido no Congresso, o qual, porém, só 
afectaria a Grã-Bretanha. E, caso esta medida fosse adoptada por outros 
países, anular ia os Actos de Navegação ingleses, reduzindo o poderio 
marítimo desta potência para níveis aceitáveis. Assim, se as duas nações 
ibéricas e os Estados Unidos adoptassem tal disposição, a Royal Navy seria 
fortemente afectada. Thomas Jefferson queria que Humphreys levasse tal 
plano ao conhecimento de Luís Pinto de Sousa Coutinho, de modo a apurar 
se este achava conveniente ou não a adesão de Lisboa ao projecto120 . E, 
numa outra missiva, Jefferson voltava a fazer referência ao Acto de 
Navegação que o Congresso tentava fazer passar, pois era necessária a 
cooperação de Portugal. Aliás, na tentativa de obter a colaboração da 
Holanda e da Espanha, eram também expedidas instruções, relativamente a 
tal assunto, aos encarregados de negócios em Haia e Madrid121 . Porém, dado 
o precário estado de saúde de Luís Pinto de Sousa Coutinho, Humphreys 

1 1 9 Carta secreta e confidencial do ministro residente, coronel David Humphreys, para o 
Presidente dos Estados Unidos, George Washington, datada de Lisboa, 30 de Junho de 1794, 
transcrita por HUMPHREYS, Frank Landon, ob. cit., vol. 2, p. 214-215. 

1 2 0 N.A.R.A. General records of the Department of State, Central files, Despatches from United 
States Mintsters to Portugal, vol. 3 (November 19, 1790 — September 17, 1793), (National 
Archives microfilm publication, M43, rolo 2). Despacho do Secretário de Estado, Thomas 
Jefferson, para o ministro residente, coronel David Humphreys, datado de Filadélfia, 15 de 
Março de 1791. No fim deste despacho, transcrito por HUMPHREYS, Frank Landon, ob. cit., vol. 
2, p. 96-98, encontram-se dois post scrlpta, um datado de 18 de Março e outro de 19 de Março 
e EÇA, Raul de, ob. cit., p. 56; MAGALHÃES, José Calvet de, ob. cit., p. 52. 

1 2 1 Despacho do Secretário de Estado, Thomas Jefferson, para o ministro residente, coronel David 
Humphreys, datado de Filadélfia, 11 de Abril de 1791, transcrito por HUMPHREYS, Frank 
Landon, ob. cit., vol.2, p. 98-99. 
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apenas conseguira aflorar a possibilidade de Portugal ader i r a ta is 

medidas122 . 
No entanto, em Julho, antes de partir para Mafra, onde foi passar 

alguns dias, a fim de fugir aos calores de Lisboa, voltou a conferenciar com o 
ministro português acerca deste assunto. Pareceu-lhe que este concordava 
com os argumentos de Jefferson acerca da utilidade e justeza da medida. 
Não se querendo, porém, comprometer, disse que esses assuntos eram da 
competência da J u n t a do Comércio e pediu uma cópia do relatório da 
Comissão do Congresso para apresentar ao referido organismo. Humphreys 
não perdeu tempo, fornecendo-lha de imediato. Sabendo, no entanto, como 
a Jun ta do Comércio era lenta nas suas decisões, adiantava que não seria 
de esperar qualquer resolução muito cedo. Mostrava-se, contudo, decidido a 
voltar a ins is t i r nes te a s s u n t o j u n t o do secre tár io dos Negócios 
Estrangeiros, sobretudo nos tópicos que poderiam conduzir à obtenção de 
uma resposta favorável123. 

Segundo o ministro, quanto melhor conhecido fosse o seu país, mais 
seria estimado, e, quanto mais os norte-americanos soubessem acerca das 
outras nações, melhor poderiam programar as s u a s actividades. Na 
realidade, no campo comercial eram desperdiçadas muitas oportunidades, 
umas por falta de informação, outras por se quererem obter para certos 
produtos preços acima do razoável. Como exemplo, citava o facto do trigo, 
da colheita anterior, não haver sido enviado mais cedo para Portugal, cujo 
mercado teria absorvido uma grande quantidade. Deste modo, e mesmo que 

1 2 2 N.A.R.A. General records of the Department of State, Central files, Despatches from United 
States Ministers to Portugal, vol. 3 (November 19, 1790 — September 17, 1793), (National 
Archives microfilm publication, M43, rolo 2). Despacho no. 21 do ministro residente, coronel 
David Humphreys, para o Secretário de Estado, Thomas Jefferson, datado de Mafra, 7 de Junho 
de 1791. 

1 2 3 "I came to this place a few days ago, in order to avoid the heat of Lisbon. But before I left 
Lisbon, I had a conference with M. de Pinto, on the subject suggested for his consideration in 
your letter of March 15th, and enforced on me in the beginning of the cyphered part of your 
letter dated April 11th. He seemed to accord fully with you in his ideas of the propriety and 
utility of the measure. But observe that it rested with the Board of Commerce to arrange all 
regulations of that nature, and requested a copy of the report of the Committee of Congress to 
lay before that Board. I gave him a copy accordingly. I conjecture the proceedings of these 
Boards are slow and that no decision must be soon expected. On proper occasions, I shall not 
omit to resume the conversation on such topics as I may judge most likely to conduce to the 
accomplishment of your wishes." Id., Ibid. Despacho na . 26 do ministro residente, coronel 
David Humphreys, para o Secretário de Estado, Thomas Jefferson, datado de Mafra, 21 de 
Julho de 1791. 
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não houvesse chegado antes do do norte da Europa, evltar-se-ia a venda de 
40 cargas de cereal dessa proveniência, pois o trigo americano era preferido, 
por ser de qualidade superior. Além do mais, se os holandeses tivessem 
sabido que os norte-americanos iam abastecer o mercado português, não 
teriam, certamente, expedido nenhum para este país. Para as vendas 
crescerem era, pois, necessário, tomar medidas que promovessem a procura 
nos mercados tradicionais e descobrir novos pontos de escoamento1 2 4 . 

No despacho enviado a 31 de Março de 1791, o diplomata fazia 
referência à importância do comércio luso-americano e às possibilidades do 
seu desenvolvimento, nomeadamente no respeitante ao trigo, dada a 
abundante produção deste cereal, no ano anterior, nos Estados Unidos e aos 
preços que atingira em Portugal. A colheita desse ano, devido à seca, em 
território português, pois quase não tinha chovido durante o Inverno, não 
parecia muito prometedora. Contudo, se chovesse, tal como acontecera o 
ano anterior, as colheitas ainda podiam ser salvas. Seria esta mudança das 
condições atmosféricas, que teve como consequência a salvação das 
colheitas, a verdadeira razão pela qual a farinha encomendada na América 
fora rejeitada, levando à ruína de muitos comerciantes. Não obstante, o 
pretexto aduzido, como tivemos opor tunidade de ver, a t ravés da 
correspondência de Inácio Palyart, fora a de que o envio deste produto 
ocorrera depois do dia designado como a data final para o seu embarque1 2 5 . 

Como em Setembro de 1791 se prevesse uma má colheita de cereais, 
vários negociantes portugueses t inham procurado obter j un to de David 
Humphreys informações acerca das trocas comerciais com os Estados 

1 2 4 Id., Ibid. Despacho nB. 21 do ministro residente, coronel David Humphreys, para o Secretário 
de Estado, Thomas Jefferson, datado de Mafra, 7 de Junho de 1791. 

1 2 5 "Since this year commenced a few vessels have arrived from the U.S. at which I the rather 
wonder, because the last harvest was so uncommonly plentiful in that country, and because the 
price in this countrjr has been such as would yeld a handsome profit on the exportation from 
that to this. The last cargoes of wheat sold for seven shillings Stirling the bushel; and great 
quantities more might have been disposed of at the same rate. Many ship-loads are now 
expected from the north, so that it is uncertain what the price will continue to be. (...) Should 
plentiful rains soon come, the crops may still be saved; as they were last year at a critical 
moment, after orders had been sent to America for a great supply of flour, under the special 
licence of the queen. It is believed the unexpected restoration of the crops at that time was the 
real cause why that flour was rejected (to the ruin of the shippers) by the contractors; under, 
perhaps, a justifiable legal colour, as having been shipped after the day designated as the 
ultimate period in their instructions." Id., ibid. Despacho n s . 15 do coronel David Humphreys 
para o Secretário de Estado, Thomas Jefferson, datado de Mafra, 31 de Março de 1791. 
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Unidos. Antevia-se, aliás, uma grande procura de trigo e milho americanos. 
Além disto, as más condições atmosféricas, apesar dos inícios de Abril ter 
chovido muito, tornavam escassa a produção de vinho e de fruta, embora se 
revelassem favoráveis ao sal, o qual era mais abundan te e de melhor 
qualidade que o habitual1 2 6 . 

No início de 1792, o coronel Humphreys podia informar que tudo 
estava tranquilo em Portugal, não se falando muito de política. O comércio 
com os países ricos da Europa continuava favorável e de Inglaterra chegava 
numerário para pagar os produtos comprados. A mar inha continuava a 
aumentar, construindo-se novas embarcações e importando-se grandes 
quantidades de apetrechos navais do norte da Europa. A propósito, o 
diplomata achava que era uma boa ocasião para os americanos tentarem 
vender aos portugueses produtos deste tipo. Talvez fosse u m a a l tura 
favorável para os negociantes apresentarem propostas no sentido de 
fornecerem madeira, cânhamo e alcatrão, pelo que Humphreys se colocava à 
disposição dos possíveis interessados para os auxiliar127. 

Em Fevereiro de 1792, estavam fundeados no porto de Lisboa 22 
navios americanos, na maior parte carregados com trigo, mas , como 
entretanto tinha chegado muito cereal da região do Mediterrâneo e de outros 
locais, o representante americano temia que o mercado português não fosse 

"Since the date of my last letter it has rained here every day, and at times in such abundance 
that the ground; which was before exceedingly parched with drought, does not require any 
more moisture at present. 1 do not know how extensively these seasonable showers have 
prevailed." Id., ibid. Despacho n°. 16 do coronel David Humphreys para o Secretário de 
Estado, Thomas Jefferson, datado de Mafra, 8 de Abril de 1791; despachos nQ". 30 e 33 do 
ministro residente, coronel David Humphreys, para o Secretário de Estado, Thomas Jefferson, 
datados de Lisboa, 18 de Agosto e 10 de Setembro de 1791. 

"Here every thing is tranquil, and politics not much spoken of. In confirmation of the 
description I have given of its general prosperity, I can add, that exchange between Portugal, 
and the monied countries of Europe continues in favor of the former. Two English vessels have 
this week brought money and between them both to the amount of more than £ 50,000. I have 
not heard whether the packet (just arrived) has brought specie; it is, however, probably the 
case. 

This country is augmenting its marine very fast. A short time ago, a ship of the line, a 
frigate and a cutter were launched the same day. The keels of three new ships are about being 
laid. Naval stores to a considerable amount are annualy imported from the north; and I have 
been well informed that persons in office have complained much of the impositions which 
goverment has suffered in those articles. I wish it were possible to seize the occasion for 
furnishing articles of the same kind of American growth. If nothing else can be done, perhaps it 
may be a favorable period for individuals to come forward with proposals for furnishing at 
certain rates, timber, hemp, tar, etc." Id., ibid. Despacho n s . 42 do ministro residente, coronel 
David Humphreys, para o Secretário de Estado, Thomas Jefferson, datado de Lisboa, 1 de 
Janeiro de 1792; HUMPHREYS, Frank Landon, ob. cit., vol. 2, p. 129. 
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muito favorável para o escoamento deste produto1 2 8 . Esta previsão, de facto, 
verificou-se. Nos inícios de Maio, o mercado português estava saturado com 
trigo e milho proveniente de diversas zonas e os navios americanos tinham 
conseguido vender as suas cargas, com uma percentagem de lucro muito 
pequena. Além disto, t i nha chegado recentemente trigo da Inglaterra, 
Holanda e região mediterrânica e as perspectivas de colheitas em Portugal 
pareciam boas 1 2 9 . Em Agosto, as probabilidades da venda de cereais 
americanos em Portugal ainda não eram muito favoráveis, dado existirem 
grandes quantidades de trigo e milho disponíveis. Por outro lado, o Verão 
tinha sido mais propício às culturas, pois fora mais fresco e menos seco que 
o anterior, o mesmo não acontecendo nou t ras regiões da bacia do 
Mediterrâneo130. 

Os navios americanos de pequenas dimensões que não haviam 
vendido as suas cargas na capital, t inham conseguido negociar as suas 
mercadorias em portos portugueses de menor importância. Em alguns destes 
locais, segundo o coronel Humphreys, nunca entrara qualquer embarcação 
estrangeira. Aliás, esta podia ser uma nova porta, apesar de pequena, para o 
comércio americano1 3 1 . J á no final de 1792, ao mesmo tempo que se 

1 2 8 N.A.R.A. General records of the Department of State, Central files, Despatches from United 
States Ministers to Portugal, vol. 3 (November 19, 1790 — September 17, 1793), (National 
Archives microfilm publication, M43, rolo 2). Despacho n s . 44 do ministro residente, coronel 
David Humphreys, para o Secretário de Estado, Thomas Jefferson, datado de Lisboa, 1 de 
Fevereiro de 1792. 

129 «The market in Portugal has been glutted with wheat and corn from diferent quarters. Our 
vessels have generally sold their cargoes with a small profit. (...) Within a few days several 
vessels have arrived with wheat, from England, Holland and the Mediterranean. The 
appearances of crops in this country are now very favorable." Id., Ibid. Despacho nQ. 53 do 
ministro residente, coronel David Humphreys, para o Secretário de Estado, Thomas Jefferson, 
datado de Lisboa, 3 de Maio de 1792. 

130 «J a m s o r r y the prospects of markets here for the produce of the United States are not more 
favorable. There is a great supply of wheat and indian corn on hand. This summer has in 
general been more cool and less dry than the last, and more friendly to vegetation. It may not 
every where be the same. The indian corn in some of the countries on the Mediterranean which 
used to send that article here has been at (...), and the wheat is likely to be uncommonly scarce 
in some parts of the coast of Barbary." Id., Ibid. Despacho nB. 58 do ministro residente, coronel 
David Humphreys, para o Secretário de Estado, Thomas Jefferson, datado de Lisboa, 12 de 
Agosto de 1792. 

1 3 1 "I am glad to find some of our small vessels which could not dispose of their cargoes to 
advantage in Lisbon, have lately found their way into some of the little ports of this kingdom; 
where they came to a good market, and where foreign vessels had never before entered. This is 
opening a new, though small door of trade, for our enterprising people of which I am persuaded 
they will avail themselves." Id., Ibid. Despacho nB. 60 do ministro residente, coronel David 
Humphreys, para o Secretário de Estado, Thomas Jefferson, datado de Lisboa, 31 de Outubro 
de 1792. 
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manifestava seguro da venda, com lucro, da carga de trigo de um navio, 
entrado no Tejo, afirmava estar à espera da chegada de mais embarcações. 
E, esta parecia ser uma boa ocasião para a venda de produtos americanos, 
tanto em Portugal como no resto da Europa1 3 2 . 

A possibilidade da assinatura de um tratado entre Lisboa e Nápoles, 
através do qual este reino italiano forneceria a Portugal todo o trigo que 
necessitasse, preocupou o representante americano, pois prejudicaria os 
interesses do seu país. Pediu assim, uma entrevista a Luís Pinto de Sousa 
Coutinho para discutir o assunto e, ao mesmo tempo, solicitava autorização 
a Thomas Jefferson para utilizar argumentos e protestos moderados, mas 
firmes, a fim de evitar tal medida1 3 3 . Quando o Secretário de Estado tomou 
conhecimento disto, achou incrível que os portugueses pusessem em risco a 
exportação dos seus vinhos para os Estados Unidos, pois u m a grande 
proporção dos consumidos pelos norte-americanos eram provenientes de 
Portugal e seus domínios. O aumento da população estadunidense iria fazer 
crescer a procura, tornando-a igual ao máximo que Portugal pudesse 
produzir, fazendo com que toda a terra disponível fosse dedicada à 
viticultura. 

Thomas Jefferson recomendava a Humphreys que se opusesse a este 
tratado, mostrando aos responsáveis de Lisboa as s u a s consequências 
negativas. Estes deviam reflectir que os vinhos portugueses eram preferidos 
pelos americanos, em detrimento dos vinhos franceses, por uma questão de 
hábito, sendo estes últimos considerados pelo Secretário de Estado de 
qualidade superior. Além disto, segundo o estadista, se esta tradição fosse 
interrompida por uma proibição, nunca mais seria recuperada1 3 4 . 

Este despacho, no entanto, ainda não havia chegado, quando teve 
lugar a conversa solicitada pelo representante estadunidense a Luís Pinto de 

Id., Ibid. Despacho nB. 62 do ministro residente, coronel David Humphreys, para o Secretário 
de Estado, Thomas Jefferson, datado de Lisboa, 23 de Dezembro de 1792. 

Id., Ibid. Despacho nQ. 59 do ministro residente, coronel David Humphreys, para o Secretário 
de Estado, Thomas Jefferson, datado de Lisboa, 9 de Setembro de 1792; EÇA, Raul de, ob. clt 
p. 59. 

Despacho do Secretário de Estado, Thomas Jefferson, para o ministro residente, David 
Humphreys, datado de Filadélfia, 6 de Novembro de 1792 e com post scriptum de 7 de 
Novembro, transcrito por HUMPHREYS, Frank Landon, oh. cit., vol. 2, p.155; EÇA, Raul de ob 
cit., p. 59. 
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Sousa Coutinho. No decurso da entrevista, o ministro confirmou o facto de 
estarem em curso negociações luso-napolitanas, apoiadas por interesses 
poderosos, embora não fossem de seu agrado. O secretário de Estado dos 
Negócios Estrangeiros assegurava ao diplomata americano que eram 
escassas as probabilidades de um tal acordo vir a ser concluido, com 
sucesso, não havendo, portanto, razões para preocupação135 . A propósito do 
assunto, Thomas Jefferson exortava Humphreys a estar atento, pois, se tal 
t ratado viesse a ser ass inado, deixaria de ser possível vender o trigo 
americano em Portugal e isto seria tão prejudicial aos Estados Unidos que, 
ante tal medida, Lisboa deveria esperar a exclusão dos seus vinhos do 
mercado desse país e a procura por parte dos norte-americanos de novos 
locais para a colocação dos seus produtos. O interesse do Secretário de 
Estado era, porém, que Lisboa permitisse a importação de farinha, e 
recomendava ao seu diplomata que envidasse todos os esforços neste 
sentido, sem esperar pela ass inatura de um convénio luso-americano136 . 
Este era, no entanto, o problema com o qual o coronel David Humphreys se 
preocupava, escrevendo, em finais de Janeiro de 1793, que, devido à crise, se 
estava numa altura favorável para instigar o governo português a adoptar 
uma política liberal, relativamente à importação de farinha e cereais. Neste 
sentido, embora não acreditasse que as suas diligências viessem a ter êxito, 
algumas personalidades importantes apoiavam a proposta. Caso a resposta 
das autoridades de Lisboa fosse desfavorável, talvez a publicação destes 
factos na imprensa estadunidense viesse sacudir o país do seu torpor e a 
insistir numa política melhor e mais sábia1 3 7 . Para o efeito, enviara, uma 

1 3 5 N.A.R.A. General records of the Department of State, Central files. Despatches from United 
States Ministers to Portugal, vol. 3 (November 19, 1790 — September 17, 1793), (National 
Archives microfilm publication, M43, rolo 2). Despacho nB. 60 do ministro residente, coronel 
David Humphreys, para o Secretário de Estado, Thomas Jefferson, datado de Lisboa, 31 de 
Outubro de 1792. 

1 3 6 Despacho do Secretário de Estado, Thomas Jefferson, para o ministro residente, coronel David 
Humphreys, datado de Filadélfia, 22 de Março de 1793, transcrito por HUMPHREYS, Frank 
Landon, ob. cit., vol. 2, p. 165. 

137 nT n e enclosed papers from n s . 1. to n s . 6. inclusive may serve to shew the proceedings I 
conceived myself authorised in taking, with respect American flour and grain. The crisis is as 
favorable for obtaining a liberal policy as perhaps ever can be expected; and I have 
endeavoured to avail myself of it in as delicate and efficacious a manner as I was able. Some 
names of great authority, I know, approve of the systems I have proposed. Still the success is 
very precarious. Should the answers which government will be under the necessity of giving 
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longa memória a Luís Pinto de Sousa Coutinho, na qual sugeria que, devido 
à instável situação da Europa, seria útil tanto para os Estados Unidos como 
para Portugal a autorização da entrada de farinhas, isentas de direitos 
alfandegários, no território português. A fim de provar o seu ponto de vista, 
explicava que os Estados Unidos t inham todos os anos u m a grande 
quantidade de trigo, especialmente de farinha, para exportação e que a 
produção europeia era insuficiente para as necessidades da sua população. 
Por outro lado, durante o ano em curso, devido à guerra e à fraca colheita 
em algumas parte da Itália, bem como a proibição de exportação de cereais 
das ilhas britânicas, onde t inham ocorrido tumultos , provocados pela 
escassez, a procura iria ser maior. Deste modo, todo o pão que Portugal 
carecesse de comprar no estrangeiro teria de vir da América do Norte. Além 
disto, os comerciantes americanos eram incentivados a exportar a farinha, 
não sendo, portanto, razoável esperar que exportassem desinteressadamente 
trigo em grão para outro país. Não era também aceitável pensar-se que 
numa emergência se pudesse utilizar o expediente usado dois anos antes, 
pois muitas casas comerciais t inham ficado arruinadas, estando, ainda, a 
decorrer acções judiciais. Se se permitisse a entrada de farinhas isentas de 
direitos alfandegários, os preços deste artigo baixariam, podendo a ele ter 
acesso as populações mais humildes. Além disto, o desenvolvimento do 
comércio faria com que a procura dos vinhos, bem como de outros produtos 
portugueses crescesse. E, utilizando a argumentação de Jefferson, já atrás 
referida, acenava com o aumento das potencialidades do mercado norte-
americano, sobretudo para os vinhos, devido ao previsível aumento da sua 
população138. 

not prove favorable, perhaps hereafter some statements of facts in the American news papers 
may have a tendency to rouse this nation from its present torpid state to insist upon a wiser 
and better policy." N.A.R.A. General records of the Department of State, Central files, 
Despatches from United States Ministers to Portugal, vol. 3 (November 19, 1790 — September 
17, 1793), (National Archives microfilm publication, M43, rolo 2). Despacho n s . 65 do ministro 
residente, coronel David Humphreys, para o Secretário de Estado, Thomas Jefferson, datado de 
Lisboa, 25 de Janeiro de 1793. 

Id., ibid. Memória do ministro residente, coronel David Humphreys, enviada ao Secretário de 
Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa Coutinho, datada de Lisboa 
(Buenos Aires), 27 de Dezembro de 1792, anexa ao despacho n c . 65 do ministro residente, 
coronel David Humphreys, para o Secretário de Estado, Thomas Jefferson, datado de Lisboa, 25 
de Janeiro de 1793. Vide Anexo II, doe. n^. 8; EÇA, Raul de, ob. cit., p. 58. A.N.T.T., Ministério 
dos Negócios Estrangeiros, Arquivo Central, correspondência das legações estrangeiras em 
Lisboa, caixa 410 (1790-1805). Memória do ministro residente, coronel David Humphreys, 
para o Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa 
Coutinho, datado de Lisboa, 27 de Dezembro de 1792. 
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Sousa Coutinho demorou a replicar a esta memória, o que levou o 
coronel Humphreys, em meados de Janeiro de 1793, a solicitar-lhe uma 
resposta, pois estava prestes a partir para Filadélfia um barco pelo qual 
pretendia enviar uma cópia, bem como o resultado obtido. Aproveitava a 
oportunidade para recordar uma conversa tida, durante a qual o secretário 
de Estado dos Negócios Estrangeiros referira que, se chegasse farinha dos 
Estados Unidos, não seria proibida a sua entrada em Portugal. Isso ocorrera 
com um navio americano que fizera escala em Lisboa a caminho da 
Corunha, de onde fora enviado de volta à capital portuguesa, sendo nesta 
cidade efectivamente autor izado o desembarque e venda da carga 
transportada. E, mais uma vez, mencionava as vantagens para ambos os 
países da autorização permanente da entrada de farinhas americanas em 
território português1 3 9 . 

Logo no dia seguinte, o ministro dos negócios estrangeiros explicava, 
numa nota, que embora o assunto já tivesse sido levado ao conhecimento do 
Príncipe do Brasil, este t inha adiado a decisão, até ouvir o seu Conselho, o 
qual não se havia ainda reunido. Deste modo, não poderia dar-lhe, ainda, a 
resposta solicitada140. Como esta demorasse, David Humphreys, a 4 de 
Março de 1793, enviou, já depois de ter chegado de Gibraltar, uma nova 
missiva a Luís Pinto de Sousa Coutinho, lembrando a necessidade de uma 
resolução rápida relativamente ao assunto. E lembrava que o alastramento 
da guerra na Europa levaria ao aumento das encomendas de mantimentos 
nos Estados Unidos. Além disto, as grandes quant idades de cereais 

1 3 9 N.A.R.A. General records of the Department of State, Despatches from Untted States Ministers to 
Portugal, vol. 3 (November 19, 1790 — September 17, 1793), (National Archives microfilm 
publication, M43, rolo 2). Cópia da nota do ministro residente, coronel David Humphreys, para 
o Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa Coutinho, 
datada de Lisboa, 16 de Janeiro de 1793, anexa ao despacho nQ. 65 do ministro residente, 
coronel David Humphreys, para o Secretário de Estado, Thomas Jefferson, datado de Lisboa, 2 5 
de Janeiro de 1793; A.N.T.T., Ministério dos Negócios Estrangeiros, Arquivo Central, 
correspondência das legações estrangeiras em Lisboa, caixa 410 (1790-1805). Nota do 
ministro residente, coronel David Humpheys, para o Secretário de Estado dos Negócios 
Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa Coutinho, datado de Lisboa, 16 de Janeiro de 
1793. 

1 4 0 N.A.R.A. General records of the Department of State, Central files, Despatches from United 
States Ministers to Portugal, vol. 3 (November 19, 1790 — September 17, 1793), (National 
Archives microfilm publication, M43, rolo 2). Cópia da nota do Secretário de Estado dos 
Negócios Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa Coutinho, para o ministro residente, 
coronel David Humphreys, datada de Lisboa, 17 de Janeiro de 1793, anexa ao despacho n s . 65 
do ministro residente, coronel David Humphreys, para o Secretário de Estado, Thomas 
Jefferson, datado de Lisboa, 25 de Janeiro de 1793. 
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compradas pela Grã-Bretanha, a subida do preço do trigo em Portugal, as 
más perspectivas da próxima colheita no sul da Europa e no norte de África 
tornavam necessár ia a imediata comunicação des ta informação aos 
americanos, para que estes pudessem exportar os seus produtos da melhor 
forma. Aproveitava, ainda, a oportunidade para informar que a guarnição de 
Gibraltar estava abastecida com farinha americana que t inha sido enviada 
para Tetuão, Tânger e outros pontos da costa norte-africana. Soubera 
também, através do cônsul britânico em Marrocos, que o preço do trigo, 
nalgumas das províncias desse potentado, era quatro ou cinco vezes o seu 
preço normal, temendo-se a fome, a não ser que chovesse dentro em breve. 

Por outro lado, em sua opinião, o governo português não se devia 
procupar em promulgar decretos em relação ao problema da franquia, pois 
t udo se resolveria quando os comerciantes amer icanos tomassem 
conhecimento que os barcos carregados com trigo estavam impedidos de 
deixar o porto de Lisboa. Esta decisão das autoridades lusas já tinha, aliás, 
evitado a entrada, na bar ra do Tejo, de navios com cargas de trigo, 
condicionalmente dest inadas à capital portuguesa. Afirmava ter previsto 
isto, pois os comerciantes enviavam os seus produtos para os locais cujo 
mercado se lhes afigurava mais favorável, o que, felizmente, n e n h u m 
governo podia evitar141. Como os responsáveis portugueses continuassem 
silenciosos, enviou, a 16 de Março de 1793, nova nota ao secretário de 
Estado dos Negócios Estrangeiros, insistindo na necessidade de um resposta 
rápida142 . Esta, porém, só lhe foi comunicada a 20 de Março. As pretensões 
americanas, apesar de todos os argumentos utilizados por Humphreys, não 
foram aceites pelas autor idades portuguesas , conforme já tivemos a 
oportunidade de referir no capítulo 2, não sendo permitida em Portugal a 
livre entrada de farinha143 . 

A.N.T.T., Ministério dos Negócios Estrangeiros, Arquivo Central, correspondência das legações 
estrangeiras em Lisboa, caixa 410 (1790-1805). Nota do ministro residente, coronel David 
Humpheys, para o Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de 
Sousa Coutinho, datado de Lisboa, 4 de Março de 1793. 

Id., ibid. Nota do ministro residente, coronel David Humpheys, para o Secretário de Estado dos 
Negócios Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa Coutinho, datado de Lisboa, 16 de 
Março de 1793. 

N.A.R.A. General records of the Department of State, Central files, Despatches from United 
States Ministers to Portugal, vol. 3 (November 19, 1790 — September 17, 1793), (National 
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O diplomata também enviava notícias acerca da situação agrícola de 
Portugal e das necessidades do país em produtos alimentares, pois tais 
informações eram relevantes para o comércio americano. Daí, afirmar em 26 
de Março de 1794 que, se a seca continuasse, haveria escassez de trigo. Do 
norte da Europa não viria muito cereal, pois, na sua maior parte ia para 
França, sendo muito problemática a sua importação da Inglaterra e da 
Sicília. Além disto, as autoridades procuraram saber junto dos comerciantes 
da praça de Lisboa, de que géneros estava cada um deles à espera. Ante isto, 
era fácil compreender a importância dos norte-americanos providenciarem o 
envio dos seus produtos para o mercado português144 . Poucos dias depois, o 
diplomata deslocou-se a Setúbal; por um lado, para enviar correspondência 
para a América, por um navio sueco, prestes a zarpar, e por outro, para 
obter informações acerca do sal produzido nessa cidade. Pretendia saber que 
quantidade podia ser exportada anualmente para os Estados Unidos, os 
termos porque se regia este negócio, quais os privilégios concedidos quando 
fosse exportado em navios portugueses e as facilidades que poderiam ser 
dadas, se tivessem lugar acordos comerciais entre Portugal e os Estados 
Unidos145. 

No entanto, em Janeiro de 1796, o coronel David Humphreys referia 
que o preço da maior parte dos produtos americanos era mais alto nos 
outros países da Europa do que em Portugal. Este estado de coisas fazia 
com que o tráfego marítimo luso-americano fosse diminuto, daí decorrendo 

Archives microfilm publication, M43, rolo 2). Cópia da nota do Secretário de Estado dos 
Negócios Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa Coutinho, para o ministro residente, 
coronel David Humphreys, datada de Lisboa, 20 de Março de 1793, anexa ao despacho nfi. 70 
do ministro residente, coronel David Humphreys, para o Secretário de Estado, Thomas 
Jefferson, datado de Lisboa, 4 de Abril de 1793. 

1 4 4 Id., Despatches from United States Ministers to Portugal, vol. 4 (January 30 — November 29, 
1794, (National Archives microfilm publication, M43, rolo 3). Despacho nB. 115 do ministro 
residente, coronel David Humphreys, para o Secretário de Estado, Edmund Randolph, datado 
de Lisboa, 26 de Março de 1794. 

1 4 5 "A considerable object of my coming to this place was, to enquire into the state of the salt 
manufactures here, the quantity which might be annually exported to America, the actual terms, 
the privileges granted to Portuguese vessels for exporting it in preference to those belonging to 
foreigners, and the facilities, which might be given to that business, in case any commercial 
arrangements should take place between the United States and Portugal." Id., ibid. Despacho 
nB. 117 do ministro residente, coronel David Humphreys, para o Secretário de Estado, Edmund 
Randolph, datado de Lisboa, 10 de Abril de 1794. 
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dificuldades de comunicação entre o diplomata e o Secretário de Estado, 
Timothy Pickering, por falta de navios1 4 6 . 

O ministro res idente , contudo, a inda no início de 1792, se 
manifestava esperançado que o conhecimento da próspera condição 
económica dos Estados Unidos induzisse o governo português a fazer 
propostas no sentido de ser ass inado um t ra tado comercial, de onde 
resultariam benefícios para ambos os países. Não achara , no entanto, 
conveniente tratar deste assunto por via oficial, tendo apenas conversado, 
acerca disto, com pessoas de distinção, que par t i lhavam da mesma 
opinião147 . E, em Janeiro de 1794, o Secretário de Estado ordenava-lhe que 
apurasse se Portugal estaria disposto a assinar um tratado de comércio. A 
importância das trocas, o aumento da população amer icana e a s u a 
neutralidade, que não seria posta em causa pelo conflito europeu, poderiam 
ser estímulos para uma ligação com os Estados Unidos. Es ta certamente 
não seria considerada tão relevante, quando os outros países não estivessem 
em guerra1 4 8 E, alguns meses depois, Edmund Randolph voltava a insistir 

"Opportunities, I fear, will be more seldom than usual. The price of most articles of the produce 
of the United States is now so much higher in other countries of Europe than in this kingdom, 
that few or no vessels arrive here from thence. Consequently few or none will depart from hence 
for the United States for some time to come. It is now more than six months since the last letter, 
1 have received from the Department of State, was dated. Nor do I have that any of my letters, 
addressed to you since I left America (now more than nine months) have reached their 
destination." N.A.R.A. General records of the Department of State, Central files, Despatches from 
United States Ministers to Spain, vol. 3 (January 28, 1795 — October 17, 1797), (National 
Archives microfilm publication, M31 rolo 4). Despacho nQ. 27 do ministro residente, coronel 
David Humphreys, para o Secretário de Estado, Timothy Pickering, datado de Lisboa, 23 de 
Janeiro de 1796. 

"I was in hopes that the acknowledged florishing condition of the United States might have 
induced the Portuguese government to have made overtures for a commercial treaty, from 
which, it is apparent, benefits might result to both parties. But I have not thought it discreet to 
converse on this subject, except as an individual, with some individuals of high distinction; 
who are of the same opinion." Id., Despatches from United States Ministers to Portugal, vol. 3 
(November 19, 1790 —September 17, 1793), (National Archives microfilm publication, M43, 
rolo 2). Despacho nQ. 42 do ministro residente, coronel David Humphreys, para o Secretário de 
Estado, Thomas Jefferson, datado de Lisboa, 1 de Janeiro de 1792; HUMPHREYS, Frank 
Landon, ob. cit., p. 129; EÇA, Raul de, ob. cit., p. 60. 

"The President has instructed me to urge you to seize the present moment for discovering what 
may be expected from an attempt to accomplish a treaty of commerce. With the omen of a good 
disposition in Portugal, with the intrinsic importance of our trade with her, increased, by the 
multiplication of our citizens, and secured by a neutrality, which a convulsion in Europe, 
although nearly universal, cannot compel us to abandon, Portugal must discover inducements 
to a connection with us now, which perhaps may not be so strongly felt, when the other nations 
are less engaged in war, and their displeasure may fall more sorely." N.A.R.A. General records 
of the Department of State, Central files, Diplomatic and Consular Instructions, 1791-1801, vol. 
2 (August 22, 1793 — June 1, 1795), (National Archives microfilm publication, M28, rolo 2), p. 
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com o diplomata, para que sondasse a corte portuguesa, relativamente à 
disposição desta em assinar ou não um convénio com Portugal149 . 

A criação de um porto franco em Lisboa, mais precisamente na zona 
da Junqueira, assunto a que já fizemos referência no capítulo 5, mereceu a 
atenção do coronel David Humphreys. Apesar de, em sua opinião, tal medida 
não ser benéfica para o comércio português, faria certamente aumentar o 
transporte de mercadorias dos Estados Unidos para a capital portuguesa. E, 
isto, parecia ser um acontecimento que marcaria uma época na História de 
Portugal150. 

A propósito da apreensão da carga de trigo e farinha do navio Polly, 
pelas autoridades da ilha do Faial, verificada em 1793, o coronel David 
Humphreys numa nota enviada a Luís Pinto de Sousa Coutinho, datada de 
24 de Maio de 1796, referia a apertada política comercial do governo 
português. Esta desencorajava o comércio justo e benéfico entre nações, 
quando não existia n e n h u m tratado e permitia que certas repartições 
interferissem com mercadorias, propriedade de cidadãos de outros países. Tal 
ingerência apenas era admissível em casos urgentes e só uma pronta 
indemnização dos proprietários, por perdas e danos, restauraria a confiança. 
Assim, numa altura em que Lisboa se ia tornar num porto franco, dando ao 
mundo o exemplo de uma política liberal, manifestava-se esperançado que 
fosse autorizada a livre importação de farinha dos Estados Unidos1 5 1 . 

47-50. Despacho do Secretário de Estado, Edmund Randolph, para o ministro residente, 
coronel David Humphreys, datado de Filadélfia, 20 de Janeiro de 1794. 

1 4 9 Id., ibid., p. 76. Despacho do Secretário de Estado, Edmund Randolph, para o ministro 
residente, coronel David Humphreys, datado de Elizabeth Town, Nova Jérsia, 10 de Maio de 
1794. 

150 "This serves chiefly to bring to your knowledge a later royal edict (or letter of law) of Her Most 
Faithful Majesty, creating a free port, at Junqueira (the entrance of the harbour of Lisbon) under 
the terms therein specified a printed copy, the first I have seen, is enclosed. The plan for the 
administration of the said free port is not yet published. It can, however, scarcely feel of being 
very beneficial to the commerce of this country. And it appears to me highly probable, that it 
will be the cause of encreasing the carrying trade of the United States very much to this place. 
Indeed it seems to me to be event, and to mark an epoch in the History of Portugal." Id., 
Despatches from United States Ministers to Spain, vol. 3 (January 28, 1795 — October 17, 
1797), (National Archives microfilm publication, M31 rolo 4). Despacho nB. 48 do ministro 
residente, coronel David Humphreys, para o Secretário de Estado, Timothy Pickering, datado 
de Lisboa, 7 de Junho de 1796. 

151 «Entertaining a high confidence in the enlightened policy of this government on commercial 
subjects, I forbear to make any comment, on the discouragement to all fair commerce and 
mutually beneficial intercourse, between nations (especially where no treaty of commerce and 
amity exists) which must inevitably be produced, with the forcible interference of the distant 
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Na véspera de Natal de 1796, a poucos dias da entrada em vigor do 
decreto que instituia o porto franco, o coronel David Humphreys continuava 
céptico acerca da eficácia de tal medida. Fazia referência ao edital de 31 de 
Outubro que autorizava a importação de farinhas do estrangeiro, entre 1 de 
Novembro de 1796 até 1 de Agosto de 1797. Não obstante, em ocasiões 
semelhantes o governo português actuara com pouca consistência e boa fé, 
causando a ruína de várias casas comerciais que se dedicavam a este tipo de 
tráfico. Deste modo, se enviava uma cópia da lei aos seus superiores, era 
mais por uma questão de curiosidade, do que por ser um guia seguro para os 
cidadãos americanos se envolverem em tais especulações comerciais. Os 
lucros destas operações, porém, eram certos, excepto se chegasse a Portugal 
uma grande quantidade de trigo proveniente de outras regiões, o que era 
pouco provável. Aliás, na opinião de Humphreys, o governo português 
adoptara esta medida por uma questão de necessidade e não por escolha. 
Como prova desta afirmação, recomendava a Timothy Pickering a consulta 
da correspondência que trocara com Thomas Jefferson, a propósito das 
diligências efectuadas junto das autoridades de Lisboa, quando tentara 
obter a autorização da admissão da farinha americana em Portugal1 5 2 . No 
entanto, o que pouco antes parecia improvável acontecera. Para espanto de 
todos, chegara de Amesterdão e do norte da Europa uma grande quantidade 
de trigo, nunca tendo este cereal sido tão abundante , em Portugal, como 
nesta altura. Este facto, fez com que, mais u m a vez, os americanos não 

departments of one goverment, with the property belonging to the citizens or subjects of another 
excepting only in cases, where apparent urgency of circumstances justifies such extraordinary 
measures, and prompt attention to indemnify the losses of the proprietors, removes the 
discouragement. 

At a moment when it is reported that Lisbon is about to be made a free port, under certain 
necessary restrictions; and that thereby an almost unexampled specimen of liberal policy is 
about to be given to the world; may I not reasonable indulge the hope, that the subject of the 
free admission of flour from the United States of America, will not escape the attention of so 
wise and magnanimous, a government." Id., Ibid. Cópia da nota do ministro residente, coronel 
David Humpheys, para o Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, Luís 
Pinto de Sousa Coutinho, datada de Lisboa, 24 de Maio de 1796, anexa ao despacho n°. 48 do 
ministro residente, coronel David Humphreys, para o Secretário de Estado, Timothy Pickering, 
datado de Lisboa, 7 de Junho de 1796. 

Id., ibid. Despacho n s . 80 do ministro residente, coronel David Humphreys, para o Secretário 
de Estado, Timothy Pickering, datado de Lisboa, 24 de Dezembro de 1796. Vide Anexo, doe. nQ. 
17. 
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obtivessem autorização para a importação de farinha, por tal medida ser 
contrária aos interesses da aristocracia153 . 

Atento aos interesses dos seus concidadãos, o coronel Humphreys 
interviu activamente jun to das autoridades por tuguesas em prol das 
embarcações mercantes amer icanas que se viam confrontados com 
problemas em Portugal. Tal era o caso do navio Union, comandado pelo 
capitão George Dekaiy, que trouxera 13.871 bushels de trigo para Lisboa, onde 
estava retido, desde J u n h o de 1790. Esta detenção devia-se a uma acção 
judicial entre George Dohrman de Caron e Arnold Henry Dohrman, não 
tendo o comandante ainda recebido os salários que lhe eram devidos. 
Entretanto, o contramestre e outro membro da tripulação, ambos de 
nacionalidade britânica, t inham logrado obter, através do Juiz Conservador 
da comunidade inglesa, o pagamento dos seus vencimentos. As dificuldades 
do capitão americano derivavam da não existência de um magistrado 
semelhante para protecção do comércio dos Estados Unidos1 5 4 . DeKay fizera 
um pedido directamente à rainha, para que lhe fosse feita justiça, tal como 
já sucedera com os dois elementos da tripulação que eram súbditos ingleses. 
No seguimento desta petição, David Humphreys intercedeu, pedindo a Luís 

153 i.jn m y letter to you of the 24th of December last, I mentioned the edict granting permission for 
the importation of flour into Portugal until the first day of August next, as being a safe ground of 
speculation for our citizens, only in case a supply of wheat should not in the meantime arrive ... 
an event not then much to be expected, considering that the war still raged in or near the 
countries from which it was accustomed to be sent ... but which event has now actually 
happened, to the astonishment of every body. For wheat was scarcely ever more plenty here 
than at present. You will pardon me for turning my attention sometimes to the state of articles 
so important in the commerce of the United States as those of wheat and flour. To obtain the 
free admission of the latter into Portugal, I have laboured with more assiduity than on almost 
any other point, thó unfortunately without effect; because the whole interest of the aristocracy 
was against it." Id., Ibid. Despacho n a . 94 do ministro residente, coronel David Humphreys, 
para o Secretário de Estado, Timothy Pickering, datado de Lisboa, 15 de Abril de 1797. 

1 5 4 Id., Despatches from United States Mlntsters to Portugal, vol. 3 (November 19, 1790 — 
September 17, 1793), (National Archives microfilm publication, M43, rolo 2). Cópia da nota do 
ministro residente, coronel David Humphreys, para o Secretário de Estado dos Negócios 
Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa Coutinho, datada de Lisboa, 30 de Maio de 
1792, anexa ao despacho nB. 60 do ministro residente, coronel David Humphreys, para o 
Secretário de Estado, Thomas Jefferson, datado de Lisboa, 31 de Outubro de 1792, A.N.T.T., 
Ministério dos Negócios Estrangeiros, Arquivo Central, correspondência das legações 
estrangeiras em Lisboa, caixa 410 (1790-1805). Notas do ministro residente, coronel David 
Humphreys, para o Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de 
Sousa Coutinho, datadas de Lisboa, 30 de Maio de 1792 e 18 de Janeiro de 1793; carta do 
capitão George DeKay, para o ministro residente, coronel David Humpheys, datado de Lisboa, 
17 de Janeiro de 1793, anexa à nota do ministro residente, coronel David Humpheys, para o 
Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa Coutinho, 
datada de Lisboa, 18 de Janeiro de 1793; nota do capitão De Kay, datada de Lisboa, 24 de 
Janeiro de 1793. 
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Pinto de Sousa Coutinho que despachasse favoravelmente o assunto. Esta 
pretensão não foi, porém, aceite, com a justificação de que a resolução deste 
caso derivava de uma decisão legal, não podendo a rainha alterar "o curso 
regular da Justiça"1 5 5 . 

Depois de tal decisão, o coronel David Humphreys escreveu a Luís 
Pinto de Sousa Coutinho, referindo o tratamento diferente de que t inham 
sido alvo o capitão George DeKay e o seu contramestre, e mostrava que não 
era igual o modo como eram tratados os cidadãos americanos e os súbditos 
britânicos. Como não existia nenhum tratado luso-americano e como, na 
óptica do diplomata, o comércio era cada vez mais desvantajoso para os 
Estados Unidos, este desejava saber de Luís Pinto de Sousa Coutinho qual o 
tratamento que os cidadãos estadunidenses deveriam esperar no futuro1 5 6 . 
O ministro, no entanto, assegurou, verbalmente, a Humphreys que a 
disposição da corte portuguesa para com os Estados Unidos era a melhor, 
estando mesmo interessada em cultivar relações comerciais n u m a base 
recíproca e benéfica para ambos os países. Ao mesmo tempo, confidenciava-
lhe não ter, ainda, respondido à nota recebida, por não saber o que dizer, j á 
que esta, entretanto, havia sido posta à consideração do Príncipe e do seu 
Conselho, mas assegurava-lhe que os americanos seriam tratados com boa 
fé e amizade157 . Apesar destas palavras, o Union acabou por ficar retido no 

N.A.R.A. General records of the Department of State, Central files, Despatches from United 
States Ministers to Portugal, vol. 3 (November 19, 1790 — September 17, 1793), (National 
Archives microfilm publication, M43, rolo 2), Cópia da nota do Secretário de Estado dos 
Negócios Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa Coutinho, para o ministro residente, 
coronel David Humphreys, datada de Lisboa, 19 de Junho de 1792, anexa ao despacho nQ. 60 
do ministro residente, coronel David Humphreys, para o Secretário de Estado, Thomas 
Jefferson, datado de Lisboa, 31 de Outubro de 1792; EÇA, Raul de, ob. cit., p. 60. 

N.A.R.A. General records of the Department of State, Central files. Despatches fro m United 
States Ministers to Portugal, vol. 3 (November 19, 1790 — September 17, 1793), (National 
Archives microfilm publication, M43, rolo 2). Cópia da nota do ministro residente, coronel David 
Humphreys, para o Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de 
Sousa Coutinho, datada de Lisboa, 28 de Junho de 1792, anexa ao despacho nQ. 60 do 
ministro residente, coronel David Humphreys, para o Secretário de Estado, Thomas Jefferson, 
datado de Lisboa, 31 de Outubro de 1792; A.N.T.T., Ministério dos Negócios Estrangeiros, 
Arquivo Central, correspondência das legações estrangeiras em Lisboa, caixa 410 (1790-
1805). Nota do ministro residente, coronel David Humphreys, para o Secretário de Estado dos 
Negócios Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa Coutinho, datada de Lisboa, 28 de 
Junho de 1792. Raul d'Eça transcreve uma parte da nota de 28 de Junho de 1792. 

N.A.R.A. General records of the Department of State, Central files, Despatches from United 
States Ministers to Portugal, vol. 3 (November 19, 1790 — September 17, 1793), (National 
Archives microfilm publication, M43, rolo 2). Despacho nQ. 60 do ministro residente, coronel 
David Humphreys, para o Secretário de Estado, Thomas Jefferson, datado de Lisboa, 31 de 
Outubro de 1792. 
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Tejo mais de dois anos e sete meses 1 5 8 , pelo que a 17 de Janeiro de 1793, 
não vendo qualquer decisão, relativamente à acção judicial, o comandante 
decidira regressar aos Estados Unidos. E, como o barco estivesse um 
destroço, não mais servindo do que para ser desmantelado, deixou-o à mercê 
das ondas do Tejo. No entanto, antes de abandonar Portugal, quis, pela 
última vez, levar ao conhecimento de David Humphreys as dificuldades, 
injustiças e má política de que fora alvo. As dificuldades haviam consistido 
na diferença do tratamento que lhe fora concedido, relativamente aos seus 
tripulantes de nacionalidade britânica, pois estes t inham recebido os seus 
ordenados enquanto ele não. A injustiça consistira no facto do dinheiro que 
trouxera da América, destinado ao pagamento do frete da carga, ter ficado 
na posse do consignatário, não havendo este sido autorizado a pagar os 
salários dos marinheiros. Ora, segundo o direito internacional, o dinheiro 
do frete deveria servir para pagar os vencimentos dos tr ipulantes. A má 
política, por sua vez, consistira na perda desnecessária de tempo e capital 
humano, apontando o seu próprio exemplo, pois estivera mais de dois anos 
e sete meses sem prestar qualquer serviço a si próprio ou ao mundo, sempre 
à espera do fim da acção judicial1 5 9 . 

1 5 8 A.N.T.T., Ministério dos Negócios Estrangeiros, Arquivo Central, correspondência das legações 
estrangeiras em Lisboa, caixa 410 (1790-1805). Nota do ministro residente, coronel David 
Humpheys, para o Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de 
Sousa Coutinho, datada de Lisboa, 18 de Janeiro de 1793. 

159 "Being positively determined to waste no more time and money in the unprofitable and vain 
expectation that the law-suit respecting the ship which I command will ever be brought to an 
end; I will go from hence by the first vessel which sails for the United States of America. Before 
my departure, I beg leave again, and for the last time, to bring into your view the great 
hardship, injustice and impolicy which have been experienced by me, as citizen of the United 
States, in a foreign country, which, I understand, has no commercial or other treaty with the 
United States. The hardship consists in the difference of treatment made between me and that 
part of my crew who were British subjects... they have been able to obtain their wages... I have 
not. The injustice consists in suffering the money due for the freight of the cargo I brought from 
America, to lye in the hands of the man to whom the ship was consigned, without authorising 
him to pay the wages etc, for which, I believe, by the laws of all commercial nations the freight 
is responsible... more than seven hundred and fifty pounds sterling have been lodged in the 
hands of Jacinto Fernandez Bandeira, for more than two years and an half. The impolicy 
consists in the unnecessary, (I will not say) the wanton loss of much time and more active 
capital from the general stock of mankind. For above two years and seven months have I been 
deprived of rendering the least services to myself or the world, by being constantly flattered 
with the speedy termination of this unhappy law-suit. The ship I commanded being five 
hundred tons burden, brought thirteen thousand eight hundred and seventy one bushels of 
wheat from America and was in perfectly good condition for sea. — it is absolutely now reduced 
to a wreck snd fit only to be broken up. — This wreck I will leave to the mercy of the waves of 
the Tagus; at the same time, entering my protest in due form, for my own justification." Id., Ibid. 
Carta do capitão George DeKay, para o ministro residente, coronel David Humpheys, datado de 
Lisboa, 17 de Janeiro de 1793, anexa à nota do ministro residente, coronel David Humpheys, 
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Os problemas com navios americanos não ficaram por aqui, pois, na 
nota de 16 de Abril de 1793, o coronel David Humphreys solicitava 
autorização para que o navio Columbo, comandado pelo capitão McEwen, 
então detido em Lisboa, fosse autorizado imediatamente a partir. O barco 
tinha trazido trigo para a capital portuguesa, onde depois fora fretado e 
carregado com destino ao porto do Havre, não lhe sendo permitido, contudo, 
deixar o Tejo. Caso o pedido de saída fosse recusado queria ser informado de 
forma oficial e, o mais rapidamente possível, acerca de quem dera tal ordem, 
qual a razão , q u a n t o t empo d u r a r i a e s t a de tenção e quem se 
responsabilizaria por todos os inconvenientes, despesas, perdas e riscos. 
Estas informações eram importantes para que o capitão soubesse junto de 
quem deveria apresentar o seu protesto e reclamação. O conhecimento de 
tudo isto era igualmente necessário para o capitão se justificar perante os 
donos do navio e da carga, bem como para informar o governo americano e 
os seus concidadãos1 6 0 . Como, dois dias depois, o Columbo continuasse 
detido, apesar de todos os esforços e diligências, Humphreys, a quem 
McEwen solicitara a intervenção de forma a obter uma indemnização, pedia 
ao governo português uma compensação para todas as despesas provocadas 
por uma tão grande estada no porto de Lisboa161, o que acabou por ser 
concedido. Igualmente e pelas mesmas razões, o cônsul americano na 
Madeira, John Marsden Pintard, solicitava uma reparação monetária para o 
bergantim Minerva, impedido de deixar a ilha, embora o governador já o 
tivesse autorizado a part ir1 6 2 . Por seu lado, o bergantim americano Mary, 
uma vez entrado no Tejo, com uma carga de trigo, não foi autorizado a 
deixar Lisboa. O capitão do Mary, J. Perkins, por conta do proprietário da 
embarcação, Moyses Browne, de Newbury, t inha ido à Virginia carregar 

para o Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa 
Coutinho, datado de Lisboa, 18 de Janeiro de 1793. 

1 6 0 Id., ibid. Nota do ministro residente, coronel David Humphreys, para o Secretário de Estado dos 
Negócios Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa Coutinho, datada de Lisboa, 16 de 
Abril de 1793. 

1 6 1 Id., ibid. Nota do ministro residente, coronel David Humphreys, para o Secretário de Estado dos 
Negócios Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa Coutinho, datada de Lisboa, 18 de 
Abril de 1793. 

1 6 2 Id., ibid. Nota do ministro residente, coronel David Humphreys, para o Secretário de Estado dos 
Negócios Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa Coutinho, datada de Lisboa, 16 de 
Setembro de 1793. 
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tabaco para levar para Amesterdão, dispondo todavia de instruções para, no 
caso deste produto, ser mais caro que o usual, comprar trigo e transportá-lo 
para a Europa. Como o preço do tabaco fosse alto, comprou trigo e 
empreendeu a viagem para o continente europeu, tendo entrado na barra do 
Tejo, por causa do mau tempo. Aí, não lhe fora fornecido o documento 
necessário para passar a Torre de Belém, havendo ficado detido, durante 
alguns dias, pelo que o proprietário perdeu cerca de 30% do investimento. A 
isto, tinha de juntar-se o prejuízo causado a um outro navio do mesmo 
proprietário, surto em Cádis, que estava à espera da carga transportada pelo 
Mary pa ra par t i r pa r a S. Petersburgo. Atendendo a todas es t a s 
circunstâncias, o capitão, do navio detido, manifestava-se determinado a 
zarpar, apesar do risco que poderia correr, pois só se considerava justificado 
peramte o dono, se lhe fosse retirado o barco ou a carga. Além disto, Perkins 
dizia que, se havia tanta necessiddade de trigo em Lisboa, o cereal deveria 
ser pago ao preço corrente no lugar para onde se destinava, pois na capital 
portuguesa era 20% inferior aos dos portos vizinhos, não sendo suficiente 
para pagar o frete ou as despesas da viagem. Humphreys protestava junto de 
Luís Pinto de Sousa Coutinho por esta violência, declarando esperar que o 
pronto reconhecimento do prejuízo causado levasse ao pagamento da 
indemnização e, corno a carga era perecível pedia uma resposta pronta1 6 3 . 

O rumor de que um alto funcionário português declarara que não 
seriam autorizadas a deixar o país quaisquer cargas de cereais, enquanto 
não estivesse assegurado o seu abastecimento para um período de seis 
meses, causou, segundo o coronel Humphreys, alarme entre os comerciantes 
de Lisboa. Tal medida, de que falámos no capítulo 2, poderia ter como 
consequência uma diminuição do preço deste produto em Portugal, para 
níveis inferiores ao dos portos das nações vizinhas. Aliás, na opinião do 
diplomata americano, valeria a pena considerar se tal política não frustraria 

1 6 3 Id., (bid. Nota do ministro residente, coronel David Humphreys, para o Secretário de Estado dos 
Negócios Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa Coutinho, datada de Lisboa, 25 de 
Março de 1793; carta do capitão Perkins para o ministro residente coronel David Humphreys, 
datada de Lisboa, 23 de Março de 1793, anexa à nota de 25 de Março de 1793. 
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o objectivo a atingir, acabando por provocar a escassez que se procurava 
evitar164. 

Junto a esta nota seguia uma carta do comerciante inglês, William 
Burn, acerca deste mesmo assunto, e na qual se afirmava que, apesar de tal 
determinação não ser destinada apenas a navios americanos, era muito 
injusta e pouco oportuna, relativamente ao fim em vista. Em seu entender, 
o governo português deveria adquirir as cargas, às quais recusasse a saída, 
por um preço igual ao que os seus donos obteriam noutros locais. De 
momento, a corte de Lisboa actuaria com just iça se permitisse que os 
cereais, então no porto, fossem vendidos no Terreiro do Trigo pelo valor 
então corrente. Porém, caso as autoridades portuguesas adoptassem tal 
conduta, ficariam apenas com as cargas dos navios que tinham vindo de boa 
fé a Lisboa, pois, ao ter conhecimento disto, mais nenhuma embarcação 
entraria no Tejo, verificando-se, dentro de poucos meses, a tão temida falta 
de milho. Contudo, se, o governo abrisse os seus portos à livre entrada e 
saída de barcos carregados com milho, ou se se oferecesse para comprar este 
produto em condições iguais às existentes noutros portos, para onde os seus 
donos o poderiam expedir, seria então aconselhável o envio de veleiros com 
cargas destas para a capital portuguesa. Além do mais, previa, ainda, que se 
o governo persistisse em prosseguir uma tal conduta, acabaria por se ver na 
necessidade de emitir ordens de compra de cereais a qualquer preço, com o 
propósito de evitar o maior dos males; a falta de milho1 6 5 . 

Em finais de Novembro de 1794, o diplomata americano voltava a 
dirigir-se ao secretário de estado dos negócios estrangeiros, queixando-se do 
atraso na assinatura dos despachos necessários para a part ida de navios 
estadunidenses, prontos há vários dias, e a justificação dada para o efeito, 
que se relacionava com as más condições atmosféricas, a s quais não 
permitiriam a saída dos veleiros. Esta resposta, contudo, não impedia a 
deterioração das mercadorias perecíveis que se encontravam a bordo das 

1 6 4 Id., Ibid. Nota do ministro residente, coronel David Humpheys, datada de Lisboa (Buenos 
Aires), 21 de Janeiro de 1793. 

1 6 5 Id., ibid. Carta de William Burn para o ministro residente, coronel David Humphreys, datada de 
Lisboa, 19 de Janeiro de 1793, anexa à nota do ministro residente, coronel David Humpheys, 
datada de Lisboa, 4 de Março de 1793. 

696 



referidas embarcações. Não sabia determinar as causas de tal atraso, que 
considerava como uma espécie de embargo parcial, e esperava que tais 
entraves ao comércio acabassem rapidamente. Apesar de se manifestar 
interessado em promover os interesses mútuos das duas nações, o que, 
aliás, era do conhecimento de Sousa Coutinho, não se julgava, contudo, 
dispensado de defender os direitos essenciais dos seus concidadãos. Deste 
modo, mostrava-se disposto a ac tuar com todo o ardor e firmeza, 
consistentes, todavia, com o respeito e a decência. Se, por outro lado, não 
pretendia criar dificuldades, dando grande importância a assuntos pouco 
relevantes , t a m b é m não t r a t a r i a matér ias graves como pequenas 
inconveniências. A propósito, mais uma vez lembrava a vantagem da 
assinatura de um tratado de comércio entre os dois países, algo em que o 
executivo americano tinha muito interesse1 6 6 . 

Além disto, o navio Washington, propriedade do cônsul Edward 
Church, que, como já referimos, vira cinco dos seus tripulantes detidos, sob 
suspeita de serem ingleses, foi descarregado, tendo de receber a bordo uma 
força armada portuguesa. Depois da nota enviada a Luís Pinto de Sousa 
Coutinho, em que pedia uma compensação pelas perdas sofridas, o 
Washington foi carregado de novo. Tudo sucederia, na opinião de Church, 
devido a uma petição de vários comerciantes de Lisboa, endereçada às 
autoridades portuguesas, na qual se solicitava que o navio não fosse 
autorizado a prosseguir viagem, pois isso colidia com os seus interesses1 6 7 . 
E, o cônsul avaliava em 16.000$000 os prejuízos sofridos com a detenção do 
Washington, solicitando uma indemnização, a qual, em Março de 1795, 
ainda, não lhe havia sido paga1 6 8 . 

1 6 6 Id., Ibid. Nota do ministro residente, coronel David Humphreys, para o Secretário de Estado dos 
Negócios Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa Coutinho, datada de Lisboa, 25 de 
Novembro de 1794. 

1 6 7 Id., ibtd. Nota do ministro residente, coronel David Humphreys, para o Secretário de Estado dos 
Negócios Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa Coutinho, datada de Lisboa, 27 de 
Novembro de 1794; notas do cônsul Edward Church, para o Secretário de Estado dos Negócios 
Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa Coutinho, datadas de Lisboa, 4 e 23 de 
Dezembro de 1794. 

1 6 8 Id., ibid. Notas do cônsul Edward Church, para o Secretário de Estado dos Negócios 
Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa Coutinho, datadas de Lisboa, 11 e 30 de Março 
de 1795 e "Plano dos prejuizos e damnos experimentados por Duarte Church, consul geral dos 
Estados d'America; no reino de Portugal, pelo embargo feito ao navio Washington, e sua carga 
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A captura, no alto mar, do brigue americano Polly, pelo bergantim de 
guerra luso Diligente, comandado por João Felix Correia Campos, apesar de 
estar munido com documentos comprovativos de que era propriedade 
americana, foi alvo de protestos por parte do coronel David Humphreys. Este 
incidente deu azo a uma troca de notas com os ministros da Marinha e dos 
Negócios Estrangeiros. Depois do sequestro, os portugueses colocaram a 
bordo um oficial e homens armados, retirando do navio o seu legítimo 
proprietário, William Allis, um respeitável cidadão estadunidense, bem como 
sete tripulantes, os quais foram aprisionados a bordo do Diligente. Sabendo 
que os Estados Unidos não t inham dado qualquer razão à corte de Lisboa 
para uma atitude tão hostil, nem tendo recebido qualquer comunicação da 
existência de um estado de guerra entre os dois países, o diplomata 
declarava-se admi rado por es te tão ex t raord inár io e mis ter ioso 
procedimento. Em sua opinião, tratar-se-ia de um acto isolado e como, em 
seu entender, o governo português estava sempre pronto a ouvir a razão e 
fazer a mais pronta e completa justiça, escrevera imediatamente ao cônsul 
em exercício, em Lisboa, para, através dos canais próprios, pedir a libertação 
de William Allis e do seu navio, bem como de tudo quanto lhe pertencesse. 

O cônsul, contudo, informara-o ter sido impedido de comunicar com 
o William Allis ou com o capitão do Polly. Solicitara a D. Rodrigo de Sousa 
Coutinho, conde de Linhares, para que lhes fosse permitido desembarcar, de 
forma a obter informações acerca do sucedido e poder fazer o pedido oficial 
para a libertação do barco e da carga. Como o conde de Linhares se 
encontrava doente, não pudera falar com ele, tendo-lhe, porém, enviado uma 
memória acerca deste a s s u n t o . Em vista de tudo isto, o minis t ro 
estadunidense apresentava, a D. Rodrigo de S o u s a Cout inho, u m a 
reclamação e uma queixa oficial. Deste modo, em nome dos Estados Unidos 
solicitava uma indemnização e pedia para ser remetida u m a carta sua a 
William Allis, o que até aí fora impedido de fazer. Humphreys considerava 
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isto um insulto, pois fora-lhe proibido manter correspondência epistolar 
com os seus compatriotas, achando que tal afronta merecia reparação1 6 9 . 

Na resposta, o secretário de Estado português explicava os motivos 
da detenção da embarcação. Esta era portadora de passaportes duplos, os 
seus papéis encontravam-se em mau estado e estava carregada com 
mercadorias proibidas de entrar em Portugal. Além disto, o estadista 
comprometia-se a informar o diplomata das buscas feitas a bordo, as quais 
t inham o objectivo de conter o contrabando, actividade que uma nação 
amiga não podia nem fazer, nem autorizar170 . 

Humphreys obviamente não concordava com a posição portuguesa, 
dizendo não ignorar os pretextos aduzidos para justificar a captura. De 
acordo com estes, o PoUy não seria um barco americano, pois tentava fazer 
contrabando de sedas. No entanto, o representante estadunidense dizia ter 
provas da nacionalidade do navio, o qual não estava carregado com artigos 
proibidos de desembarcar e depositar no porto franco da Junqueira, já que, 
por lei, apenas os açúcares e o tabaco estavam interditos. Mais uma vez 
insistia na ilegalidade de tal apresamento, queixava-se da violação da 
bandeira norte-americana e solicitava uma indemnização. Referia também 
ter sempre tentado evitar que questões delicadas tivessem consequências 
desagradáveis l71. 

Em nota enviada, a 1 de J u n h o de 1797, a Luís Pinto de Sousa 
Coutinho, com quem parecia manter um melhor relacionamento, pedia a 
sua intervenção neste caso 1 7 2 . O assunto que estava ser t ratado pela 
Secretaria da Marinha passou para a jurisdição da Secretaria de Estado dos 

na consequente demora do ditto navio, no decurso de trez mezes.", anexo à nota de 30 de Março 
de 1795. 

1 6 9 Id., Ibid. Nota do ministro residente, coronel David Humphreys, para o Secretário de Estado da 
Marinha, conde de Linhares, D. Rodrigo de Sousa Coutinho, datada de Valformoso, perto de 
Lisboa, 30 de Maio de 1797. 

1 7 0 Id., ibid... Nota do Secretário de Estado da Marinha, conde de Linhares, D. Rodrigo de Sousa 
Coutinho, para o ministro residente, coronel David Humphreys, datada de Lisboa, 30 de Maio 
de 1797. 

1 7 1 Id., ibid. Nota do ministro residente, coronel David Humphreys, para o Secretário de Estado da 
Marinha, conde de Linhares, D. Rodrigo de Sousa Coutinho, datada de Valformoso, perto de 
Lisboa, 1 de Junho de 1797. 

1 7 2 Id., ibid. Nota do ministro residente, coronel David Humphreys, para o Secretário de Estado dos 
Negócios Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa Coutinho, datada de Lisboa, 1 de 
Junho de 1797. 
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Negócios Estrangeiros e da Guerra, para grande satisfação do representante 
americano, o qual, em nota de 5 de Junho , dava pormenores acerca do 
incidente, obtidos através de um passageiro do PoUy, William Loring, 
testemunha ocular do sucedido. Segundo este homem, a embarcação teria 
sido apresada com o pretexto de t ranspor ta r mercadorias que eram 
propriedade de cidadãos franceses, país com o qual Portugal alegadamente 
estava em guerra e não por se suspeitar de contrabando, o que parecia ter 
sido inventado apenas depois da chegada a Lisboa, de modo a a tenuar a 
injustiça da captura. O navio fora despachado de Bordéus para Cádis, pois 
os oficiais da alfândega da capital da Aquitânia não o poderiam deixar sair 
para um porto português. O mesmo, aliás, acontecia em Portugal, onde os 
navios destinados a portos franceses eram autorizados a seguir para 
Hamburgo. O verdadeiro destino do Polly era, contudo, Lisboa, onde 
pretendiam carregar no porto franco da J u n q u e i r a mercador i a s 
anteriormente aí depositadas pelo proprietário da embarcação. 

Além disto, os papéis do dono e do capitão do veleiro tinham-lhes 
sido retirados à força. Por outro lado, como este último t inha comandado 
diversos navios na Europa, nos seis anos anteriores, os documentos e 
passapor tes encontrados e ram na realidade dos out ros barcos que 
capitaneara, sendo apenas necessário verificar as s u a s da tas para se 
comprovar a veracidade desta afirmação. Todavia, quem os achara, julgando 
serem todos pertença do Polly t inha chegado à conclusão que havia algo de 
ilícito em tudo isto. Entretanto, no dia anterior, o proprietário e alguns 
elementos da tripulação t inham sido transferidos para bordo do navio onde 
o almirante seguia, a fim de serem interrogados, sem que fosse autorizada a 
presença do cônsul do seu país, o qual poderia servir de intérprete, evitando, 
deste modo, que as s u a s respos tas fossem mal compreendidas ou 
deturpadas. Humphreys perguntava ao ministro português se considerava 
este um procedimento jus to e insistia que os documentos do Polly eram 
autênticos1 7 3 . 

1 7 3 Id., ibid. Nota do ministro residente, coronel David Humphreys, para o Secretário de Estado dos 
Negócios Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa Coutinho, datada de Lisboa, 5 de 
Junho de 1797; nota do Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto 
de Sousa Coutinho, para o ministro residente, coronel David Humphreys, datada de Lisboa, 6 
de Junho de 1797; Declaração de William Loring feita em Lisboa, a 2 de Junho e 1797. 
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Nos flnais de J u n h o de 1797, o navio continuava detido e o seu 
proprietário afirmava ter ouvido dizer que algumas das suas mercadorias 
estavam a ser contrabandeadas pelas pessoas que estavam a bordo.William 
Allis nada podia fazer, pois todos os seus papéis, tanto os públicos como os 
privados, continuavam na posse dos ocupantes. Daí resultava que, se não 
lhe fossem rapidamente restituídos, os seus negócios na Europa sofreriam 
muito. Através destes documentos poderia provar de onde provinha, qual era 
o seu destino e que nada fizera de ilegal. Aliás, de acordo com as pretensões 
do proprietário do Polly, o diplomata americano solicitava uma decisão 
rápida e jus ta 1 7 4 . Como, a 19 de Julho, este caso continuasse por resolver, 
William Allis escreveu a Humphreys, a dizer-lhe que as mercadorias, 
contrariamente às suas intenções, haviam sido depositadas na alfândega de 
Lisboa, pedindo ao diplomata para interceder na restituição dos seus papéis, 
de modo a poder pôr em ordem os negócios em Londres1 7 5 . 

Os passageiros e as tripulações dos navios mercantes americanos 
também não estiveram isentos de problemas em Lisboa, enquanto David 
Humphreys exerceu as funções de representante do seu país na corte 
portuguesa. Assim, numa nota enviada a Luís Pinto de Sousa Coutinho, a 
25 de Outubro de 1794, referia que, no começo do mês, dois navios 
americanos, um carregado com bacalhau e o outro com milho, no decurso 
da viagem entre Boston e Lisboa, tinham encontrado uma esquadra gaulesa. 
Os franceses, como forma de os obrigarem a acompanhar os vasos de guerra, 
colocaram a bordo de cada um deles u m oficial subal te rno e dois 
marinheiros. Contudo, como um temporal os tivesse afastado da esquadra, 
os capitães decidiram continuar viagem para o seu destino. Uma vez na 
capital portuguesa, os comandantes estadunidenses relataram o sucedido às 
autoridades competentes, protestando por uma força armada ter ido a bordo 

Id., ibid. Nota do ministro residente, coronel David Humphreys, para o Secretário de Estado dos 
Negócios Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa Coutinho, datada de Lisboa, 21 de 
Junho de 1797. 

Id., ibid.. Nota do ministro residente, coronel David Humphreys, para o Secretário de Estado 
dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa Coutinho, datada de Lisboa, 19 de 
Julho de 1797 e carta de William Allis para o ministro residente, coronel David Humphreys, 
datada de Lisboa, 19 de Julho de 1797, anexa à nota enviada, nesse mesmo dia, a Luís Pinto 
de Sousa Coutinho. 
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de cada uma das embarcações, prender os franceses, que foram levados para 
a prisão, em Belém, não sabendo com que autoridade homens armados 
tinham entrado em navios pertencentes a americanos e aprisionado à força 
cidadãos de uma nação amiga dos Estados Unidos. 

Humphreys declarava ter sempre considerado que Portugal estava em 
paz com a França, porém, caso tal assunção não fosse correcta, solicitava 
esclarecimentos da parte das autoridades portuguesas que lhe permitissem 
evitar quaisquer mal-entendidos entre o seu país e a França e encaminhar 
oficialmente o a s sun to . Informava também que os franceses, agora 
prisioneiros, lhe t inham pedido para t ra tar da sua libertação e do seu 
regresso a casa. Assim, solicitava a Sousa Coutinho que fossem tomadas as 
medidas necessárias para o efeito e, dado ser frequente a partida de navios 
neutrais para portos igualmente neutrais, a viagem destes seis homens para 
França podia ser rapidamente efectuada176. Alguns dias depois, o diplomata 
queixava-se que a ordem para serem libertados e conduzidos a bordo dos 
navios, onde tinham sido presos, ainda não fora cumprida, continuando os 
seis franceses na cadeia de Belém, tendo o vice-cônsul americano sido 
proibido, inclusivamente, de falar com os detidos177 . Os tripulantes presos 
acabaram, no entanto, por deixar Portugal nos começos de Novembro de 
1794, a bordo de um navio com destino a Hamburgo1 7 8 . 

Além deste caso, outros houve envolvendo pessoas feitas prisioneiras 
a bordo de navios estadunidenses. Assim, nos finais de Outubro de 1794, 
quatro passageiros, provenientes da Irlanda, dos quais dois eram mulheres, 
uma que se dirigia à América para se reunir ao marido e a outra ao seu pai, 
tinham sido retirados à força de bordo do navio Concord e levados, primeiro 
para a prisão de Setúbal e depois para o castelo de Palmela. Segundo 
Humphreys, tais pessoas nunca haviam estado em Portugal, tendo apenas 

Id., ibid. Nota do ministro residente, coronel David Humphreys, para o Secretário de Estado dos 
Negócios Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa Coutinho, datada de Lisboa, 25 de 
Outubro de 1794. 

Id., Ibid. Nota do ministro residente, coronel David Humphreys, para o Secretário de Estado dos 
Negócios Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa Coutinho, datada de Lisboa, 30 de 
Outubro de 1794. 

Id., Ibtd. Nota do cônsul Edward Church, para o Secretário de Estado dos Negócios 
Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa Coutinho, datada de Lisboa, 3 de Novembro de 
1794. 
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desembarcado para retemperar forças, pelo que não haviam cometido 
qualquer ofensa contra as leis portuguesas. Deste modo, pedia a imediata 
libertação e indemnização destas pessoas, pelo incomodo causado, bem 
como a punição de José de Sousa Ferreira, o oficial que, em seu entender, 
não respeitara a soberania que a bandeira dos Estados Unidos assegurava. 
Como o Concord era um navio de grande tonelagem, tornava-se muito 
dispendiosa a sua estada em Setúbal, devendo ser tomada uma decisão a 
este respeito, de maneira a que o navio zarpasse o mais rapidamente 
possível179. Assim, o ministro residente dera ordens ao capitão, John 
Lincoln do Concord, p a r a par t i r imedia tamente sem esperar pelos 
passageiros detidos. Caso estes fossem libertados e chegassem a Setúbal a 
tempo, reembarcariam no navio, no qual tinham chegado a Portugal180 . 

O coronel Humphreys queixava-se, a inda, da a c t u a ç ã o das 
autoridades portuguesas em relação a cidadãos americanos. De facto, cinco 
tripulantes do navio Washington, de Boston, t inham sido presos em terra, 
quando haviam ido fazer compras e levados para bordo da fragata britânica 
Andromache, comandada pelo capitão Jones . Apesar das diligências do 
cônsul Edward Church, o capitão Jones afirmara não os poder devolver ao 
navio onde serviam, pois t inha razões pa ra crer que eram súbditos 
britânicos. Existiam, contudo, dúvidas em relação a um deles, e, caso 
ficasse provado que este era um cidadão americano, o comandante do 
Andromache propunha-se trocá-lo por um marinheiro inglês que fora visto a 
bordo do Washington181. Em relação a este incidente, o coronel Humphreys 
pedia a adopção de medidas jus tas que permitissem a rápida partida do 
navio. O diplomata aproveitava a oportunidade para afirmar ser seu dever 

1 7 9 Id., ibid. Nota do ministro residente, coronel David Humphreys, para o Secretário de Estado dos 
Negócios Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa Coutinho, datada de Lisboa, 28 de 
Outubro de 1794; despacho do cônsul Edward Church para o ministro residente, coronel 
David Humphreys, datado de Lisboa, 27 de Outubro de 1794. 

1 8 0 Id., ibid. Nota do ministro residente, coronel David Humphreys, para o Secretário de Estado dos 
Negócios Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa Coutinho, datada de Lisboa, 30 de 
Outubro de 1794. 

1 8 1 Id., ibid. Carta do cônsul Edward Church para o ministro residente coronel David Humphreys, 
datado de Lisboa, 5 de Novembro de 1794, anexa à nota do ministro residente, coronel David 
Humphreys, para o Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de 
Sousa Coutinho, datada de Lisboa, 5 de Novembro de 1794. 
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defender as jus tas reivindicações dos seus compatriotas e insistir no livre 
exercício dos direitos dos cidadãos americanos. Se não procedesse desta 
maneira, estaria a sacrificar as prerrogativas de livre navegação inerentes a 
uma nação independente. E, mais afirmava, que, sem o inviolável exercício 
destas, a independência que os Estados Unidos tinham adquirido na ponta 
da espada, não passaria de uma palavra vazia182 . 

Estes incidentes continuaram, pelo que o representante americano 
foi obrigado a intervir noutras ocasiões. De facto, viu-se obrigado a tomar 
uma atitude quando um seu criado, apesar de munido dos documentos 
necessários à sua identificação, foi preso e detido por ordem do Escrivão do 
Crime do bairro das Janelas Verdes, que acabou por libertar, temendo as 
consequências de u m a detenção ilegal, e não por estar arrependido pelo 
sucedido. Por isso, o diplomata decidiu-se apresentar reclamações e queixas, 
de forma oficial, junto de Luís Pinto de Sousa Coutinho. Aproveitava, aliás, 
para referir que a conduta de um súbdito não prejudicava o carácter da 
nação, cujos habitantes, na opinião do ministro estadunidense, eram mais 
corteses do que os de qualquer outro país. Ainda em relação à atitude do 
Escrivão do Crime, se o ministro não achasse a sua conduta repreensível, 
Humphreys afirmava que não o incomodaria mais com este assunto. Se, 
porém, o considerasse merecedor de castigo, a fim de evitar a repetição de 
tais actos, não queria a sua prisão, pois deixaria de ser útil à sociedade, 
antes preferia a sua incorporação como soldado. Caso tal punição fosse 
considerada demasiado severa, então que fosse, ao menos, repreendido pela 
sua insolência. O Escrivão do Crime do bairro das Janelas Verdes, acabou 
por apresentar explicações pelo sucedido, tendo-se o ministro americano 
declarado satisfeito com o modo como o secretário de Estado dos Negócios 
Estrangeiros t inha lidado com a questão. 

Humphreys queixava-se, ainda, dos oficiais subalternos da polícia 
que estavam autorizados a prender e levar para bordo de navios britânicos, 
surtos no Tejo, marinheiros desertores ou ingleses vagabundos. Com este 
pretexto, haviam detido durante a noite vários cidadãos americanos, cerca 

Id., ibid. Nota do ministro residente, coronel David Humphreys, para o Secretário de Estado dos 
Negócios Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa Coutinho, datada de Lisboa, 25 de 
Novembro de 1794. 
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de oito, aos quais tinham amarrado os braços com cordas muito apertadas e 
preso as suas mãos com ferros, de tal forma que os membros incharam, e, 
desta maneira, os levaram para bordo do navio Emerald. Felizmente, o 
almirante britânico e os capitães da s u a frota haviam libertado os 
americanos aprisionados. Segundo o diplomata, os oficiais da Polícia 
cometiam tais actos, porque recebiam uma recompensa por cada homem 
metido a bordo das embarcações bri tânicas1 8 3 . Contudo, e embora estes 
problemas continuassem, em 1797, Sir John Jervis, comandante da 
esquadra britânica, então sur ta no Tejo, libertou os marinheiros americanos 
que serviam sob as suas ordens1 8 4 . 

A curiosidade do coronel David Humphreys pelo que passava no 
continente europeu está presente em várias comunicações. Assim, os 
despachos números 24 e 25, bem como parte do n5. 26 de 7, 12 e 21 de Julho 
de 1791, são ocupados com o relato da fuga de Luís XVI para Varennes e sua 
consequente prisão1 8 5 . Aliás, o interesse pelos acontecimentos europeus, 
com ênfase no que se passava em França e na Espanha, de que t inha 
conhecimento, principalmente através da imprensa, mas também por 
informações colhidas em Lisboa, vem colmatar, por vezes, a falta de notícias 
relevantes de Portugal. O relacionamento dos Estados Unidos com Paris e 
Madrid foi também objecto de algumas das comunicações do representante 
americano186 . A propósito, o diplomata afirmava que as informações que 

1 8 3 Id., ibid. Notas do ministro residente, coronel David Humphreys, para o Secretário de Estado 
dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa Coutinho, datadas de Lisboa, 27 
de Julho, 1 e 3 de Agosto de 1796. 

1 8 4 N.A.R.A. General records of the Department of State, Central files, Despatches from United 
States Ministers to Spain, vol. 3 (January 28, 1795 — October 17, 1797), (National Archives 
mtcrofUm publication, M31 rolo 4). Despacho n e . 92 do ministro residente, coronel David 
Humphreys, para o Secretário de Estado, Timothy Pickering, datado de Lisboa, 29 de Março de 
1797. 

1 8 5 Id., Despatches from United States Ministers to Portugal, vol. 3 (November 19, 1790 — 
September 17, 1793), (National Archives microfilm publication, M43, rolo 2). Despachos nQ". 24, 
25 e 26 do ministro residente, coronel David Humphreys, para o Secretário de Estado, Thomas 
Jefferson, datados de Lisboa e Mafra, 7, 12 e 21 de Julho de 1791. 

1 8 6 Id., Ibid. Despachos n*". 16, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 36, 42, 47, 48, 52, 53, 54, 59, 6 1 , 
62, 73, 74, 76, 79, 80, 83 e 84 do ministro residente, coronel David Humphreys, para o 
Secretário de Estado, Thomas Jeferson, datados de Mafra e Lisboa, 8 de Abril, 25 de Julho, 6, 
17, 18 e 22 de Agosto, 10 e 23 de Setembro, 1 de Outubro de 1791, 1 de Janeiro, 6 e 17 de 
Março, 29 de Abril, 3 e 21 de Maio, 9 de Setembro, 28 de Novembro, 23 de Dezembro de 1792, 
29 de Maio, 20 de Junho, 20 de Julho, 25 de Agosto, 1, 16 e 17 de Setembro de 1793. Id., 
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conseguia obter, na capital portuguesa, acerca dos acontecimentos da 
Europa, nunca poderiam ser tão gerais, quanto as dos seus colegas noutros 
postos. Isto, porque estava colocado num canto da Europa, afastado dos 
principais teatros dos acontecimentos, e, num país que preferia salvaguardar 
a sua tranquilidade, a ter um papel protagonista na cena internacional1 8 7 . 
Aliás, para se manter a par dos acontecimentos europeus utilizava a 
imprensa britânica188 . Em Abril de 1794, escrevia ao novo Secretário de 
Estado, Edmund Randolph, dizendo que procurava enviar notícias, por 
todos os meios possíveis, embora frequentemente estas não fossem muito 
agradáveis189. As capturas de navios mercantes pelas forças francesas, no 

Despatches from United States Ministers to Portugal, vol. 4 (January 30 —November 29, 1794, 
(National Archives microfilm publication, M43, rolo 3). Despachos n^". 107, 109, 110, 114, 
115, 116, 120, 122, 123, 124, 125, 128, 129, 130, 132, 133, 135, 136, 137, 140, 141, 142, 
146 e 147 do ministro residente, coronel David Humphreys, para o Secretário de Estado, 
Edmund Randolph, datados de Lisboa, 30 de Janeiro, 12 e 23 de Fevereiro, 22, 26 e 28 de 
Março, 18 de Abril, 13, 18, 23 e 31 de Maio, 28 de Junho, 1 e 5, 19, 24 e 29 de Julho, 14, 20 
e 30 de Agosto. 17, 18 e 29 de Setembro, 13 e 25 de Outubro de 1794. Carta do ministro 
residente, coronel David Humphreys, para o Presidente dos Estados Unidos, George 
Washington, datada de Lisboa, 30 de Junho de 1794, transcrita por Humphreys, ob. cit., vol. 2, 
p. 212-213. Id., Despatches from United States Ministers to Spain, vol. 3 (January 28, 1795 — 
October 17, 1797), (National Archives microfilm publication, M31 rolo 4). Despachos nQ \ 28, 
31, 42, 43, 45, 48, 49, 50, 52 (post-scrlptum), 54, 55, 56, 59, 62, 64, 65, 77, 78, 79, 80, 82, 
84, 86, 88, 89, 90, 91 {post-scrlptum), 92. 94, 96, 97, 99, 100, 101, do ministro residente, 
coronel David Humphreys, para o Secretário de Estado, Timothy Pickering, datados de Lisboa, 
31 de Janeiro, 28 de Fevereiro, 19 e 23 de Maio, 1, 8, 11 e 24 de Junho, 1 (e 3), 16, 18 e 19 
de Julho, 10, 17, 26 e 31 de Agosto, 13 de Outubro, 19 e 30 de Novembro, 16 e 24 de 
Dezembro de 1796, 14 e 31 de Janeiro, 4, 14, 19 e 28 de Fevereiro, 11, 20 e 21 , 29 de Março, 
15, 24 e 29 de Abril, 9 e 18 de Maio, 3 de Junho de 1797, Despacho n°. 106 do ministro 
residente, coronel David Humphreys, para o Secretário de Estado, Timothy Pickering, datado 
de Aldeia Galega, 31 de Julho de 1797; despacho de C. Rutledge para o ministro residente, 
coronel David Humphreys, datado de Aranjuez, 4 de Abril de 1797 e Arrête du 12 Ventôse an 
5, anexos ao despacho nQ. 92; cópia de carta dirigida ao contra-almirante Horácio Nelson, 
datada de Cádis, 15 de Abril de 1797, cópia da carta do contra-almirante Horácio Nelson para 
o cônsul americano em Cádis, datada do navio Captain, ao largo de Cádis, 11 de Abril de 
1797, Proclamação do almirante Nelson, datada do navio Captain, ao largo de Cádis, 11 de 
Abril de 1797, cópia da carta do almirante Sir John Jervis, para os cônsules dos países 
neutros em Cádis, datado do navio Ville de Paris, ao largo de Cádis, 19 de Abril de 1797 
anexas ao despacho nQ. 97; despacho do cônsul interino, Joseph Yznardi, para o ministro 
residente, David Humphreys, datado de Cádis, 5 de Maio de 1797, anexo ao despacho nQ. 101. 
Vide Anexo II, doe. nQ 17. 

187 "piaced as I am in a corner of Europe, remote from the great events which are now taking place; 
and in a country which from its local and political circumstances seek rather to remain in 
undisturbed tranquility than to interfere; at least openly with the politics of other nations; you 
will not expect so much general information from me as from others." Id., Despatches from 
United States Ministers to Portugal, vol. 3 (November 19, 1790 — September 17, 1793), 
(National Archives microfilm publication, M43, rolo 2). Despacho nQ. 54 do ministro residente, 
coronel David Humphreys, para o Secretário de Estado, Thomas Jefferson, datado de Lisboa, 2 1 
de Maio de 1792. 

1 8 8 Id., Ibid. Despacho n s . 21 do ministro residente, coronel David Humphreys, para o Secretário 
de Estado, Thomas Jefferson, datado de Mafra, 7 de Junho de 1791. 

189 "judging, by my own feelings, how solicitous you must be to hear, regularly and often from 
abroad, at this peculiarly interesting crisis, I make it an invariable practice of seeking for 
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Atlântico, bem como as movimentações e confrontos das marinhas de guerra 
da França e da Inglaterra, também foram alvo do interesse do coronel 
Humphreys, conforme está patente em alguns dos despachos analisados1 9 0 . 

A iminência de um conflito que envolvesse as várias potências 
europeias constituía fonte de preocupação para o executivo estadunidense. 
Na opinião de George Washington, era do interesse dos Estados Unidos 
manterem-se fora do confronto que se avizinhava e esperava que o país não 
fosse obrigado a comprometer-se, devido à conduta de outras potências. 
Dado o franco progresso verificado em vários domínios, seria prejudicial ao 
desenvolvimento da nação, se esta se enredasse nos assuntos europeus1 9 1 . 
Thomas Jefferson, por seu lado, recomendava a David Humphreys para estar 
atento aos navios americanos, de forma a serem salvaguardados os direitos 
de neutralidade e a evitar que a bandeira americana fosse usurpada por 
outros, com o intuito de gozarem dos benefícios daí decorrentes. Este uso 
abusivo do seu pavilhão por parte de outras nações era comprometedor para 
os Estados Unidos, pois iria sujeitar os seus barcos a demoras, bem como a 
exames minuciosos, a fim de se determinar se eram verdadeiramente 
americanos ou não, o que prejudicaria a marinha estadunidense, no seu 
papel de transportadora1 9 2 . 

O coronel David Humphreys era um adepto firme da neutralidade do 
seu país, opção que, em sua opinião, era a mais adequada para os interesses 
norte-americanos. Os Estados Unidos encontravam-se protegidos pelo 
oceano atlântico, e, apesar da hostilidade demonstrada pela Espanha, 

occasions of getting letters to you, even tho' I may have little more than negative 
communications to trouble you with. Sometimes the certain knowledge that there is no news 
may be much more satisfactory and perhaps more useful than an absolute state of uncertainty." 
Id., Despatches from United States Ministers to Portugal, vol. 4 (January 30 — November 29, 
1794, (National Archives microfilm publication, M43, rolo 3). Despacho n s . 117 ministro 
residente, coronel David Humphreys, para o Secretário de Estado, Edmund Randolph, datado 
de Setúbal, 10 de Abril de 1794. 

1 9 0 Id., Ibid. Despachos na ' . 125, 126 e 128 do ministro residente, coronel David Humphreys, para 
o Secretário de Estado, Edmund Randolph, datados de Lisboa, respectivamente 31 de Maio, 11 
e 28 de Junho de 1794. 

1 9 1 Carta do Presidente dos Estados Unidos, George Washington, para o ministro residente, 
coronel David Humphreys, datada de Filadélfia, 23 de Março de 1793, transcrita por 
HUMPHREYS, Frank Landon, ob. cit., vol. 2, p. 175. 

1 9 2 Despacho do Secretário de Estado, Thomas Jefferson, para o ministro residente, coronel David 
Humphreys, datado de Filadélfia, 22 de Março de 1793, transcrito por HUMPHREYS, Frank 
Landon, ob. cit., vol. 2, p. 165. 
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apenas a Inglaterra, como potência marítima que era, os poderia forçar a 
entrar em guerra1 9 3 . De forma a evitar que a bandeira americana fosse 
insultada e os bens dos seus cidadãos violados pelas potências beligerantes, 
foi decidido conceder a todos os navios estadunidenses, que deixassem de 
portos portugueses, passaportes escritos em inglês, francês e neerlandês, 
assinados pelo ministro residente em Lisboa e rubricados pelo cônsul. Na 
opinião de Humphreys a neutralidade dos Estados Unidos iria ser muito 
vantajosa para o país, especialmente se os barcos neutrais protegessem as 
mercadorias que não eram consideradas contrabando1 9 4 . De facto, em Paris, 
o Comité de Salvação Pública declarara que todas as cargas, excepto as 
constituídas por material militar, propriedade de nacionais das nações 
inimigas, a bordo de veleiros amer icanos não ser iam objecto de 
apresamento, por parte das forças francesas1 9 5 . No entanto, algum tempo 
antes, um bergantim de Newburyport, Massachusetts, que de Santa Cruz de 
Tenerife se dirigia para Cádis, levando a bordo mercadorias pertencentes ao 
dono e capitão da embarcação, fora apresado por um corsário francês e 
obrigado a dirigir-se para um porto de França. No decurso desta viagem, 
porém, encontrou um corsário inglês, que o voltou a apresar e levou para a 
ilha S. Miguel196. E, em Abril de 1794, o coronel Humphreys informava ter 
sabido através do capitão de um navio mercante, recentemente chegado, que 
o almirantado britânico t inha adoptado medidas mais rigorosas contra os 
barcos neutrais. Devido a isto, muitas embarcações suecas e americanas 
tinham sido levadas para portos ingleses e dizia-se que, de futuro, todos os 

Carta do ministro residente, coronel David Humphreys, para o Presidente dos Estados Unidos, 
George Washington, datado de Lisboa, 13 de Setembro de 1793, transcrito por HUMPHREYS, 
Frank Landon, ob. cit., vol. 2, p. 184-185. 

N.A.R.A. General records of the Department of State, Despatches from United States Ministers to 
Portugal, vol. 3 (November 19, 1790 — September 17, 1793), (National Archives microfilm 
publication, M43, rolo 2). Despacho n e . 76 do ministro residente, coronel David Humphreys, 
para o Secretário de Estado, Thomas Jefferson, datado de Lisboa, 20 de Julho de 1793. 

Id., ibid. Despacho nB. 77 do ministro residente, coronel David Humphreys, para o Secretário 
de Estado, Thomas Jefferson, datado de Lisboa, 4 de Agosto de 1793. 

Id., ibid. Despacho nQ. 76 do ministro residente, coronel David Humphreys, para o Secretário 
de Estado, Thomas Jefferson, datado de Lisboa, 20 de Julho de 1793; Protesto feito ante o 
cônsul na ilha de S. Miguel, Thomas Hickling, por Keyran Welsh, capitão do bergantim 
americano Maria, datado de S. Miguel, 28 de Maio de 1793, anexo ao despacho nQ. 76. 
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navios dos países não envolvidos no conflito, carregados com provisões, 
seriam levados para a Inglaterra a fim de serem julgados1 9 7 . 

Durante a sua estada em Lisboa, David Humphreys esteve envolvido 
nas negociações com as potências do Norte de África. Logo em 1791, o 
Secretário de Estado afirmava que a capital portuguesa era o melhor porto 
para as comunicações entre os Estados Unidos e Marrocos, devido ao que, 
foi concedida ao minis t ro americano autorização pa ra sacar sobre 
Amesterdão o dinheiro necessário para a missão de Thomas Barclay. Este 
fora nomeado agente especial junto do Imperador de Marrocos, com o 
objectivo de obter do novo soberano o reconhecimento do tratado que o seu 
antecessor assinara com os Estados Unidos em 1787. Nas suas instruções 
enviadas a Barclay, era-lhe estabelecido um limite de 10.000 dólares para as 
doações que se visse obrigado a fazer198. 

Numa missiva datada de 13 de Julho, Thomas Jefferson informava o 
representante estadunidense em Lisboa do ponto em que estavam as 
negociações destinadas à libertação dos catorze americanos, cativos em 
Argel, até aí conduzidas pelo cônsul espanhol nessa praça, recomendando-
lhe o reembolso das despesas feitas pelo agente consular espanhol e 
determinando-lhe que passasse a prover a subsistência dos prisioneiros. 
Para o efeito, escrevia aos banqueiros de Humphreys, a fim de lhe serem 
disponibilizadas as quant ias necessárias199 . Porém, só quando Thomas 
Barclay chegou a Lisboa e lhe entregou os despachos de Secretário de 
Estado, é que o diplomata tomou conhecimento deste assunto , tendo 

1 9 7 Id., Despatches from United States Mtntsters to Portugal, vol. 4 (January 30 — November 29, 
1794, (National Archives microfilm publication, M43, rolo 3). Despacho n^. 117 do ministro 
residente, coronel David Humphreys, para o Secretário de Estado, Edmund Randolph, datado 
de Setúbal, 10 de Abril de 1794. 

1 9 8 HUMPHREYS, Frank Landon, ob. cit., vol. 2, p. 110-111; Despacho do Secretário de Estado, 
Thomas Jefferson, piara Thomas Barclay, datado de Filadélfia, 13 de Maio de 1791 e despacho 
do Secretário de Estado, Thomas Jefferson, para o ministro residente, coronel David 
Humphreys, datado de Filadélfia, 13 de Maio de 1791, transcritos em ESTADOS UNIDOS, 
Congresso, ob. cit., vol. I, p. 289; FIELD, Jr., James A. - From Gibraltar to the Middle East. 
America and the Mediterranean World 1776-1882. Chicago, Imprint Publications, Inc., 1991, 
p. 33. 

1 9 9 Despacho do Secretário e Estado, Thomas Jefferson, para o ministro residente, coronel David 
Humphreys, datado de Filadélfia. 13 de Julho de 1791, transcrito por HUMPHREYS, Frank 
Landon, ob. cit., vol. 2, p. 114-116; parte deste despacho aparece transcrito em ESTADOS 
UNIDOS, Congresso, ob. cit., vol. I, p. 290. 
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imediatamente enviado u m a carta para Madrid através do ministro da 
Prússia em Portugal. Como o encarregado de negócios, jun to da corte de 
Carlos TV, era um bom conhecedor desta matéria achou por bem que todas 
as diligências fossem feitas por seu intermédio, pois não se queria 
corresponder directamente com os prisioneiros. Por um lado, evitava que 
estes se queixassem da ingratidão do seu país, por não lhes ser dada a 
protecção necessária, por outro, evitava que quaisquer novas acções, a favor 
dos prisioneiros, levassem os captores a pedir um resgate maior pelos 
detidos200. Aliás, a propósito do dinheiro necessário para as despesas com 
os cativos em Argel e para a missão de Thomas Barclay, conseguiu através 
da casa Bulkeley saca r sobre a Holanda, nas melhores condições 
possíveis201. Segundo Thomas Jefferson, a melhor linha de conduta para 
com os piratas norte-africanos era a de aparentar indiferença relativamente 
às crueldades cometidas contra cidadãos americanos, de forma a conseguir 
comprar a sua libertação de uma forma mais económica202. 

Entretanto, conseguiram-se obter em Lisboa, através de um nobre 
polaco, o conde Potoski, recentemente regressado de Marrocos, informações 
úteis para Thomas Barclay acerca do carácter do novo soberano, tendo este 
aristocrata aconselhado a que o agente americano viajasse de Lisboa para 
Gibraltar e desta praça para Tânger2 0 3 . Por razões várias, a partida de 
Thomas Barclay para o Norte de África atrasou-se e só ocorreu em finais de 
Novembro, tendo sido necessário para o efeito, alugar um pequeno barco, a 
fim de o transportar ao destino, dada a dificuldade em encontrar passagem 

2 0 0 N.A.R.A. General records of the Department of State, Central files. Despatches from United 
States Ministers to Portugal, vol. 3 (November 19, 1790 — September 17, 1793), (National 
Archives microfilm publication, M43, rolo 2). Despacho nQ. 35 do ministro residente, coronel 
David Humphreys, para o Secretário de Estado, Thomas Jefferson, datado de Lisboa, 27 de 
Setembro de 1791; HUMPHREYS, Frank Landon, ob. cit., vol. 2, p. 116. 

2 0 1 Id., ibid. Despacho nQ. 36 do ministro residente, coronel David Humphreys, para o Secretário 
de Estado, Thomas Jefferson, datado de Lisboa, 1 de Outubro de 1791; HUMPHREYS, Frank 
Landon, ob. cit., vol. 2, p. 117. 

2 0 2 Id., Ibid. vol. 2, p. 121. 

2 0 3 N.A.R.A. General records of the Department of State, Central files, Despatches from United 
States Ministers to Portugal, vol. 3 (November 19, 1790 — September 17, 1793), (National 
Archives microfilm publication, M43, rolo 2). Despacho nB. 36 do ministro residente, coronel 
David Humphreys, para o Secretário de Estado, Thomas Jefferson, datado de Lisboa, 1 de 
Outubro de 1791. 
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para Gibraltar204. Mias, o veleiro, com Barclay a bordo, teve de se abrigar 
nesta praça, pois a violência do vento não lhe permitia a sua entrada na 
baía de Tânger, tencionando, logo que o tempo o permitisse, prosseguir 

viagem205. 
O negociador americano, porém, n u n c a esteve em Marrocos, 

acabando por falecer, em 19 de Janeiro de 1793, em Lisboa, onde viera 
buscar dinheiro. Quando se inteirou da impossibilidade deste sobreviver à 
doença de que fora acometido, o coronel Humphreys tomou posse de todos 
os despachos que o representante americano em Londres, Thomas Pinckney, 
lhe enviara. Aliás, depois da morte de Barclay, só duas pessoas na Europa 
conheciam o conteúdo destes documentos, Pinckney e Humpheys. O 
diplomata não conseguiu, no entanto, encontrar entre os seus haveres 
nenhuma pista acerca do paradeiro dos presentes destinados às negociações 
com Marrocos. Acreditava, porém, que deviam estar em Gibraltar, pelo que 
se propunha ir a essa praça, o mais brevemente possível, mesmo sem 
autorização expressa dos seus superiores206 . 

O ministro americano, de facto, deslocou-se ao Rochedo tendo 
enviado um despacho para o Secretário de Estado com informações da 
situação política de Marrocos e das diligências que fez a favor dos cativos em 
Argel207. Refira-se que, após o falecimento de Thomas Barclay, o coronel 

2 0 4 Id., (bid. Despachos n°s. 39 e 40 do ministro residente, coronel David Humphreys, para o 
Secretário de Estado, Thomas Jefferson, datados de Lisboa, respectivamente 22 de Novembro e 
4 de Dezembro de 1791; HUMPHREYS, Frank Landon, ob. cit., p. 128. 

2 0 5 Id., ibid. Informação, com data de 24 de Dezembro de 1791, anexa ao despacho n». 41 do 
ministro residente, coronel David Humphreys, para o Secretário de Estado, Thomas Jefferson, 
datado de Lisboa, 23 de Dezembro de 1791. Vide Anexo II, doe. nQ. 6 ; HUMPHREYS, Frank 
Landon, ob. cit., p. 128. 

2 0 6 N.A.R.A. General records of the Department of State, Central files, Despatches from United 
States Ministers to Portugal, vol. 3 (November 19, 1790 — September 17, 1793), (National 
Archives microfilm publication, M43, rolo 2). Despacho nB. 64 do ministro residente, coronel 
David Humphreys, piara o Secretário de Estado, Thomas Jefferson, datado de Lisboa, 23 de 
Janeiro de 1793; Carta do ministro residente, coronel David Humphreys, para o capitão 
Richard O'Brien, datado de Lisboa, 19 de Janeiro de 1793, anexo ao ofício n a . 64; 
HUMPHREYS, Frank Landon, ob. cit., p. 153. A.N.T.T., Ministério dos Negócios Estrangeiros, 
Arquivo Central, correspondência das legações estrangeiras em Lisboa, caixa 410 (1790-
1805). Nota do ministro residente, coronel David Humpheys, para o Secretário de Estado dos 
Negócios Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa Coutinho, datado de Lisboa, 23 de 
Janeiro de 1793. 

2 0 7 N.A.R.A. General records of the Department of State, Central files, Despatches Jrom United 
States Ministers to Portugal, vol. 3 (November 19, 1790 — September 17, 1793), (National 
Archives microfilm publication, M43, rolo 2). Despacho nB. 67 do ministro residente, coronel 
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Humphreys, irritado com a forma como eram conduzidos os assuntos 
argelinos, em carta confidencial enviada a George Washington, oferecera-se 
para conduzir as negociações com esta potência do Norte de África. Uma vez 
que Thomas Jefferson afirmava pretender demitir-se, o diplomata viu aí a 
oportunidade de pôr em execução os seus pontos de vista e conseguir a 
libertação dos prisioneiros. No entanto, antes da car ta endereçada ao 
Presidente ter chegado às mãos do seu dest inatário, este já o havia 
encarregado de tratar com Argel e Marrocos, tendo o capitão Nathaniel 
Cutting sido designado para seu secretário208. 

Cutting chegou a Lisboa, em finais de Agosto de 1793, trazendo 
consigo vários documentos e instruções, e logo em 1 de Setembro o coronel 
Humphreys informava Jefferson que esperava poder partir para Gibraltar 
dentro de 10 dias. Caso não conseguisse passagem para esta praça, fretaria 
ura barco neutral para o efeito209. Na realidade, encontrou dificuldades em 
arranjar transporte, porque havia uma grande procura de embarcações 
neutrais2 1 0 . Conseguiu, porém, alugar um barco sueco à razão de 340$000 
por mês, por um período de 2 meses, renovável pelo tempo que fosse 
necessário, tendo sido o que de melhor conseguira. Regozijava-se, todavia, 
pelo facto dos holandeses estarem prestes a enviar uma embaixada para 
negociar com os argelinos. Dados os meios de que dispunham, e porque 
estas conversações teriam lugar antes das suas , em s u a opinião, isto, 

David Humphreys, para o Secretário de Estado, Thomas Jefferson, datado de Gibraltar, 8 de 
Fevereiro de 1793. 

Carta privada e confidencial do ministro residente, coronel David Humphreys para o Presidente 
dos Estados Unidos, George Washington, datada de Gibraltar, 8 de Fevereiro de 1793; 
despachos do Secretário de Estado, Thomas Jefferson para o ministro residente, coronel David 
Humphreys, datados de Filadélfia, 21 e 30 de Março de 1793; despacho do Secretário de 
Estado, Thomas Jefferson, para o capitão Nathaniel Cutting, datado de Filadélfia, 31 de Março 
de 1793, transcrito em ESTADOS UNIDOS, Congresso, ob. cit., vol. I, p. 294, HUMPHREYS, 
Frank Landon, ob. clt. vol. 2, p. 159-160; 162; 169 e ob. cit., p. 159; 161; EÇA, Raul de, ob. 
cit., p. 63. 

N.A.R.A. General records of the Department of State, Central files, Despatches from United 
States Ministers to Portugal, vol. 3 (November 19, 1790 — September 17, 1793), (National 
Archives microfilm publication, M43, rolo 2). Despacho nQ. 80 do ministro residente, coronel 
David Humphreys, para o Secretário de Estado, Thomas Jefferson, datado de Lisboa, 1 de 
Setembro de 1793. 

Id., Ibid. Despacho nB. 81 do ministro residente, coronel David Humphreys, para o Secretário 
de Estado, Thomas Jefferson, datado de Lisboa, 3 de Setembro de 1793. 
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acabaria por lhe ser favorável2 l l . O diplomata t inha declinado a oferta de 
Luís Pinto de Sousa Coutinho para viajar para Gibraltar, a bordo de um 
vaso de guerra português, pois a aceitação deste meio de t ransporte 
prejudicaria a sua missão e daria azo a suposições incorrectas. Além disto, 
como acabámos de ver, Humphreys t inha já providenciado maneira de se 
deslocar para a praça britânica2 1 2 . Contudo, apesar de todos os cuidados, 
em Lisboa j á se desconfiava que as verdadeiras intenções dos americanos 
eram as de se dirigir a Argel213. O coronel David Humphreys acompanhado 
do capitão Nathaniel Cutting embarcou a 16 de Setembro 2 1 4 . A 26 já se 
encontrava em Gibraltar, planeando ir para Alicante, de onde esperava poder 
viajar para o seu destino, em companhia da esquadra portuguesa2 1 5 . A sua 
missão saldou-se por u m fracasso, pois não foi autorizado pelo Dei a 
deslocar-se a Argel. Ante este desaire e agora que era o único responsável 
pelas negociações com os potentados do Norte de África, as s u a s 
recomendações, segundo Frank Landon Humphreys, mudaram de tom. 
Advogava a criação de uma força naval, de forma a poder declarar guerra aos 
corsários e despertair a população americana para este problema, através de 
um dia de jejum e oração. Apesar de tudo, o diplomata não se esqueceu dos 
seus compatriotas cativos e tomou providências para os auxiliar216. 

2 1 1 Id., ibid. Despacho nB. 82 do ministro residente, coronel David Humphreys, para o Secretário 
de Estado, Thomas Jefferson, datado de Lisboa, 13 de Setembro de 1793. 

2 1 2 Cartado ministro residente, coronel David Humphreys, para o Presidente dos Estados Unidos, 
George Washington, datada de Lisboa, 13 de Setembro de 1793, transcrita por HUMPHREYS, 
Frank Landon, ob. cit., p. 184. 

2 1 3 Extracto do diário do capitão Nathaniel Cutting, de 11 de Setembro de 1794, transcrito por 
HUMPHREYS, Frank Landon, ob. cit., vol. 2, p. 208. 

2 1 4 N.A.R.A. General records of the Department of State, Central files, Despatches from United 
States Ministers to Portugal, vol. 3 (November 19, 1790 — September 17, 1793), (National 
Archives microfilm publication, M43, rolo 2). Despacho nQ. 83 do ministro residente, coronel 
David Humphreys, para o Secretário de Estado, Thomas Jefferson, datado de Lisboa, 16 de 
Setembro de 1793; EÇA, Raul de, ob. cit., p. 63. 

2 1 5 N.A.R.A. General records of the Department of State, Central files, Despatches from United 
States Mtnlsters to Portugal, vol. 3 (November 19, 1790 — September 17, 1793), (National 
Archives microfilm publication, M43, rolo 2). Despacho n s . 85 do ministro residente, coronel 
David Humphreys, para o Secretário de Estado, Thomas Jefferson, datado de Gibraltar, 26 de 
Setembro de 1793. Este despacho também aparece transcrito em ESTADOS UNIDOS, 
Congresso, ob. cit., vol. I, p. 295. 

2 1 6 HUMPHREYS, Frank Landon, ob. cit., vol. 2, p. 188-191; 210. 
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Os prisioneiros americanos em Argel e as depredações cometidas 
pelos norte-africanos vão cont inuar a ser tema de outros despachos 
enviados ao Secretário de Estado. Assim, logo nos finais de Outubro de 
1791, enviava extractos de uma carta endereçada por um dos cativos em 
Argel, o capitão O'Brien, para uma casa comercial lisboeta, a fim de que esta 
fosse dada a conhecer ao represen tan te e s t adun idense n a capital 
portuguesa, na qual se noticiava uma diminuição na quantia dos resgates 
dos cativos espanhóis. O Dei permitira o resgate daqueles que t inham 
dinheiro, enquanto os outros foram autorizados a escrever para os seus 
respectivos países. Estas facilidades t inham um objectivo político, pois, se 
se constasse que os prisioneiros podiam ser libertados por uma soma menor 
do que a exigida pelo soberano anterior, os marinheiros teriam menos medo 
de se aventurar no mar. Nesta carta O'Brien fazia também referência às 
tentativas realizadas, até aí, no intuito de se conseguir a libertação dos 
detidos, dava conselhos acerca do modo de conduzir as negociações com a 
Regência de Argel e falava das possibilidades da obtenção da paz. O capitão 
O'Brien chamava, ainda, a atenção para o facto de que se os portugueses 
conseguissem fazer a paz com esta potência, os argelinos ficariam livres de 
navegar no oceano atlântico e isto seria fatal para o comércio americano. 
Falava também das quantias e das condições necessárias para a assinatura 
da paz com os Estados Unidos e para o resgate dos cativos. Humphreys não 
lhe respondeu directamente, mas redigiu dois parágrafos que foram incluidos 
na resposta expedida. Por esta, os prisioneiros eram informados que o 
ministro nunca t inha recebido instruções acerca dos detidos em Argel, 
porém, as diligências em curso, certamente, minorariam o seu sofrimento, e 
poderiam contar com a sua ajuda, embora não visse qualquer utilidade em 
estabelecer uma correspondência directa com eles. Humphreys, ao mesmo 
tempo, comunicava ao Secretário de Estado que voltaria a escrever a 
Carmichael acerca deste assunto, e, caso não obtivesse resposta, procuraria 
outros canais2 1 7 . 

2 1 7 N.A.R.A. General records of the Department of State, Central files, Despatches from United 
States Ministers to Portugal, vol. 3 (November 19, 1790 — September 17, 1793), (National 
Archives microfilm publication, M43, rolo 2). Despacho nQ. 38 do ministro residente, coronel 
David Humphreys, para o Secretário de Estado, Thomas Jefferson, datado de Lisboa, 28 de 
Outubro de 1791, HUMPHREYS, Frank Landon, ob. cit., p. 127-128. 
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O coronel David Humphreys teve acesso a uma outra carta escrita 
pelo capitão Richard O'Brien, enviada à mesma casa de Lisboa que a 
anterior. Nesta missiva acusava-se a recepção de u m a comunicação do 
encarregado de negócios em Madrid, através da qual este informava que as 
despesas do cativos cont inuar iam a ser pagas como habitualmente. 
Informava também que o Dei se tinha disposto a fazer a paz com os Estados 
Unidos e a permitir o resgate dos treze prisioneiros. Segundo O'Brien, os 
americanos ainda não tinham obtido uma paz favorável com Argel, por sua 
culpa, e, declarando-se convencido que era preciso desistir de alguns pontos 
insignificantes, em nome do interesse nacional. E, em caso de cessação de 
hostilidades seria necessário pagar um tributo e dar presentes, tal como 
faziam todas as outras nações, com excepção da Inglaterra218. 

Em Julho de 1792, o diplomata americano continuava disponível 
para auxiliar os seus compatriotas presos no Norte de África e atento ao 
evoluir desta si tuação. Achava, porém, que as operações de carácter 
pecuniário, necessárias para auxiliar os cativos, teriam mais êxito se 
levadas a cabo por alguém que operasse de um lugar mais perto de Argel219. 
Porém, em Abril de 1793 os americanos cativos continuavam em Argel, onde 
a peste voltara a surgir. Entretanto, o cônsul sueco resgatara um dos 
prisioneiros americanos por 2.696 dólares, ao mesmo tempo que 5 barcos 
holandeses tinham sido apresados e 63 pessoas reduzidas à escravatura2 2 0 . 
E, logo no início de Julho, vai ter a notícia de que uma escuna americana 
tinha sido capturada ao largo do cabo de Gat por um cruzador argelino. A 
tripulação, contudo, conseguira escapar, tendo ido para Gibraltar2 2 1 . A 

2 1 8 N.A.R.A. General records of the Department of State, Central files. Despatches from United 
States Ministers to Portugal, vol. 3 (November 19, 1790 — September 17, 1793), (National 
Archives mlcrojllm publication, M43, rolo 2). Cópia da carta de Richard O'Brien para uma casa 
comercial de Lisboa, datada de Argel, 5 de Janeiro de 1792 anexa ao despacho n s . 51 do 
ministro residente, coronel David Humphreys, para o Secretário de Estado, Thomas Jefferson, 
datado de Lisboa, 30 de Março de 1792. 

2 1 9 Id., ibid. Post scrtptum, datado de 22 de Julho de 1792, do despacho n°. 57 do ministro 
residente, coronel David Humphreys, para o Secretário de Estado, Thomas Jefferson, datado de 
Lisboa, 1 de Julho de 1792. 

2 2 0 Id., ibid. Despacho nQ. 71 do ministro residente, coronel David Humphreys, para o Secretário 
de Estado, Thomas Jefferson, datado de Lisboa, 29 de Abril de 1793. 

2 2 1 Id., ibid. Despacho n°. 75 do ministro residente, coronel David Humphreys, para o Secretário 
de Estado, Thomas Jefferson, datado de Lisboa, 1 de Julho de 1793. 
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embarcação estadunidense acabou por ser posta ao serviço dos argelinos, 
havendo capturado um outro barco americano, a escuna Laurel, perto de 
Málaga, cuja tripulação também escapou2 2 2 . 

As relações entre as potências do Norte de África e os vários estados 
europeus era algo que preocupava o representante estadunidense em Lisboa, 
na medida em que isso podia interferir com os interesses dos Estados 
Unidos no Mediterrâneo. De facto, pouco depois de ter chegado a Portugal, 
dizia ter sabido que os piratas marroquinos t inham cometido muitos 
desacatos nas costas medi terrânicas da Espanha . Contudo, notícias 
provenientes de Gibral tar pareciam indiciar a possibil idade des tas 
hostilidades terem um fim em breve223 . Já , em finais de Novembro de 1791, 
a Suécia estava em guerra com Argel e a França parecia também prestes a 
iniciar as hostilidades com esta potência. Entretanto, um agente sueco, em 
Gibraltar, solicitara ao comandante da esquadra portuguesa, para mandar 
uma fragata vigiar a entrada do estreito, de modo a fornecer informações aos 
vasos de guerra do seu país. De facto, t inham entrado no Rochedo sete ou 
oito navios da armada sueca e Humphreys esperava que, caso os argelinos, 
por ignorância e presunção, se arriscassem a atacá-los, se produziria uma 
mudança na conduta das potências marítimas, em relação a estes piratas. 
Aliás, neste particular, desde há vários anos, Portugal dava um exemplo 
digno de ser imitado224 . E, em Junho de 1792, noticiava que uma esquadra 
portuguesa, comandada pelo almirante Brito, t inha zarpado do Tejo a fim de 
vigiar e prevenir ataques dos piratas norte-africanos2 2 5 . Aliás, por esta 
altura, estava-se à espera que uma força naval de Constantinopla viesse 
reforçar a marinha argelina. 

2 2 2 Id., ibid. Despacho ne . 82 do ministro residente, coronel David Humphreys, para o Secretário 
de Estado, Thomas Jefferson, datado de Lisboa, 13 de Setembro de 1793. 

2 2 3 Id., ibid. Despacho n s . 7 do coronel David Humphreys para o Secretário de Estado, Thomas 
Jefferson, datado de Lisboa, 19 de Novembro de 1790. 

2 2 4 Id., ibid. Despachos ne". 39 e 40 do ministro residente, coronel David Humphreys, para o 
Secretário de Estado, Thomas Jefferson, datados de Lisboa, 22 de Novembro e 4 de Dezembro 
de 1791; HUMPHREYS. Frank Landon, ob. cit., p. 129. 

2 2 ^ N.A.R.A. General records of the Department of State, Central files, Despatches from United 
States Ministers to Portugal, vol. 3 (November 19, 1790 — September 17, 1793), (National 
Archives microfilm publication, M43, rolo 2). Despachos n B \ 55 e 56 do ministro residente, 
coronel David Humphreys, para o Secretário de Estado, Thomas Jefferson, datados de Lisboa, 
17 e 20 de Junho de 1792. 
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Ao tomar conhecimento, através de uma carta do capitão O'Brien, 
que estava prestes a ser concluido um tratado entre Portugal e Argel, o 
diplomata americano, pediu u m a entrevista ao ministro dos negócios 
estrangeiros, para saber se esta informação tinha algum fundamento. Sousa 
Coutinho explicou-lhe que este assun to estava debaixo da alçada do 
ministério da marinha, sendo, porém, completamente impossível que tais 
negociações tivessem tido lugar sem o seu conhecimento. Além do mais, 
tinha ouvido o responsável pela pasta da marinha declarar várias vezes que 
não haveria qualquer objecção à paz, se esta fosse concluida em termos de 
igualdade, sem ter lugar qualquer espécie de pagamento. O ministro dizia, 
ainda, que preferia ficar sem a cabeça a dar dinheiro à Regência de Argel, 
para obter a paz, pois, em sua opinião, era muito mais lucrativo utilizar o 
dinheiro para manter uma esquadra no mar do que para subornar os 
piratas. E o secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros assegurava a 
Humphreys que não havia qualquer espécie de veracidade nesta notícia. Isto, 
aliás, vinha confirmar o que soubera através de uma conversa tida, alguns 
dias antes, da entrevista com Sousa Coutinho, com u m a pessoa bem 
informada. Segundo esta personalidade, o responsável pela marinha teria 
dito ao último embaixador português, a negociar com Argel, que faria bem se 
concertasse a paz, mas faria, ainda melhor, se não a firmasse. Ante isto, e 
tendo em conta a política seguida por Portugal, no respeitante à marinha, 
concluirá que Lisboa não iria fazer a paz com Argel. Assim, e para evitar 
ansiedade ou alarme ao seu governo, caso a notícia de uma possível paz 
luso-argelina chegasse à América, enviava notícias detalhadas acerca deste 
assunto2 2 6 . 

No Verão de 1793, os piratas argelinos tinham várias embarcações no 
mar e diversos barcos a remos de Orão levavam a sua ousadia ao ponto de se 
aproximarem de Gibraltar, devendo-se à frota portuguesa o facto de não 
sairem do Mediterrâneo. Este estado de coisas fez com que alguns navios 
americanos, des t inados a portos da região mediterrânica, tivessem 

2 2 6 Id., ibid. Despacho na . 63 do ministro residente, coronel David Humphreys, para o Secretário 
de Estado, Thomas Jefferson, datado de Lisboa, 7 de Janeiro de 1793; carta do capitão O'Brien 
para o ministro residente, coronel David Humphreys, datada de Argel, 12 de Novembro de 
1792, anexa ao despacho nB. 64 do ministro residente, coronel David Humphreys, para o 
Secretário de Estado, Thomas Jefferson, datado de Lisboa, 23 de Janeiro de 1793; EÇA, Raul 
de, ob. cit., p. 63. 
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descarregado as suas cargas em Málaga227 . Daí, a preocupação com que 
Humphreys recebeu a notícia da assinatura de uma trégua, válida por doze 
meses, entre Portugal e Argel. Aliás, como consequência imediata deste 
acordo, oito cruzadores argelinos t inham passado o estreito e entrado no 
Atlântico. Deste modo, o diplomata inquietava-se com a possibilidade dos 
navios americanos poderem ser capturados por estes piratas2 2 8 . Esta trégua, 
segundo o diplomata, tinha sido negociada pelo cônsul inglês em Argel, sem 
o conhecimento da sua própria corte2 2 9 . No seguimento disso, e ante a 
hipótese de um provável entendimento entre esta regência e a Holanda, 
David Humphreys contratou uma barca espanhola para navegar, durante 15 
dias, no estreito, de modo a avisar os navios americanos do perigo que 
corriam230. No início de Novembro, porém, era com grande preocupação que 
o ministro estadunidense recebia a informação de que quatro ou cinco 
embarcações americanas t inham sido capturadas por piratas argelinos no 
Atlântico231. 

Na opinião do irmão do cônsul da Suécia em Argel, que havia 
intercedido pelos Estados Unidos junto do Dei, Portugal não aceitaria as 

2 2 7 N.A.R.A. General records of the Department of State, Central files. Despatches from United 
States Ministers to Portugal, vol. 3 (November 19, 1790 — September 17, 1793), (National 
Archives mtcrqfllm publication, M43, rolo 2). Despacho nB. 77 do ministro residente, coronel 
David Humphreys, para o Secretário de Estado, Thomas Jefferson, datado de Lisboa, 4 de 
Agosto de 1793. 

2 2 8 Id., Ibid. Despacho nB. 87 do ministro residente, coronel David Humphreys, para o Secretário 
de Estado, Thomas Jefferson, datado de Gibraltar, 6 de Outubro de 1793. Este despacho 
também aparece transcrito em ESTADOS UNIDOS, Congresso, ob. cit., vol. I, p . 295 . 
HUMPHREYS, Frank Landon, ob. cit., p. 186; EÇA, Raul de, ob. clt.,p. 64. FIELD, Jr., James A., 
ob. cíí, p. 36. 

2 2 9 N.A.R.A. General records of the Department of State, Central files, Despatches from United 
States Ministers to Portugal, vol. 3 (November 19, 1790 — September 17, 1793), (National 
Archives microfilm publication, M43, rolo 2). Despacho nQ. 88 do ministro residente, coronel 
David Humphreys, para o Secretário de Estado, Thomas Jefferson, datado de Gibraltar, 7 de 
Outubro de 1793. Este despacho também aparece transcrito em ESTADOS UNIDOS, Congresso, 
ob. cit., vol. I, p. 297; EÇA, Raul de, ob. cit., p. 64; FIELD, Jr., James A., ob. cU, p. 36-37. 

2 3 0 N.A.R.A. General records of the Department of State, Central files, Despatches from United 
States Ministers to Portugal, vol. 3 (November 19, 1790 — September 17, 1793), (National 
Archives microfilm publication, M43, rolo 2). Despacho nQ. 90 do ministro residente, coronel 
David Humphreys, para o Secretário de Estado, Thomas Jefferson, datado de Gibraltar, 10 de 
Outubro de 1793; EÇA, Raul de, ob. cit., p. 64. 

2 3 1 N.A.R.A. General records of the Department of State, Central files, Despatches from United 
States Ministers to Portugal, vol. 3 (November 19, 1790 — September 17, 1793), (National 
Archives microfilm publication, M43, rolo 2). Despacho nQ. 98 do ministro residente, coronel 
David Humphreys, para o Secretário de Estado, Thomas Jefferson, datado de Alicante, 5 de 
Novembro de 1793. 
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exigências exorbitantes acordadas. Tal recusa enfureceria e humilharia o 
soberano argelino, que se tornaria inimigo jurado de Portugal. Caso isto 
viesse a suceder, seria uma boa al tura para os americanos renovarem as 
suas propostas2 3 2 . Segundo o capitão Richard O'Brien, a paz com Portugal 
fora orquestrada pelos britânicos, com o fim de prejudicar os interesses 
americanos e de impedi-los de abastecerem os franceses, numa altura em 
que estes lutavam pela sua liberdade. Além do mais, os políticos argelinos 
não acreditavam que os portugueses aceitassem pagar uma soma de cerca de 
três milhões de dólares pela paz. Por outro lado, o Dei, como vimos, 
declinara receber o coronel David Humphreys, o qual se dispunha a partir 
para Argel, dizendo que não faria a paz com os Estados Unidos, pois t inha 
de tratar da paz com portugueses e holandeses. Além disto, afirmava haver 
já apresado dez navios estadunidenses, manifestando-se disposto a capturar 
mais, pois, durante dois anos , t en ta ra chegar a um acordo com os 
americanos, não tendo estes dado qualquer resposta, o que mostrava 
indiferença para com ele e para com o seu povo. Enquanto os espanhóis 
faziam tudo ao seu alcance para evitar o ajuste luso-argelino, a maioria dos 
políticos de Argel continuava a achar que este não teria lugar, pois em sua 
opinião Lisboa não aceitaria pagar uma soma tão exorbitante. Embora 
ainda não se soubesse a resposta definitiva do gabinete português, o 
comandante da fragata que fora a Argel informar-se acerca das condições de 
paz dissera que, se as exigências não fossem aceites, até 1 de Janeiro de 
1794, a trégua podia considerar-se nula. Deste modo, na opinião de O'Brien, 
devia-se esperar pelo desenlace das negociações com Portugal, pois caso este 
país não aceitasse o que fora proposto, os Estados Unidos conseguiriam 
uma paz em termos mais vantajosos2 3 3 . 

232 nj . a i d e s r a i S ons três fortes à voire que la cour de Portugal n'acceptera par les demandes 
immenses du Dey, ce que fera le Dey enragé, honteux et ennemi juré de Portugal pour toujours. 
Voila, Monsieur, le moment favorable de renouveller adroitement vos propositions." Id., 
Despatches from United States Mtnlsters to Portugal, vol. 4 (January 30 —November 29, 1794, 
(National Archives microfilm publication, M43, rolo 3). Carta de Pierre Eric Skjoldebrand, irmão 
do consul da Suécia em Argel, para o ministro residente, coronel David Humphreys, datada de 
Argel, anexa ao despacho n°. 102 do ministro residente, coronel David Humphreys, para o 
Secretário de Estado, Thomas Jefferson, datado de Alicante, 23 de Novembro de 1793. Esta 
carta também aparece transcrita em ESTADOS UNIDOS, Congresso, ob. cit., vol. I, p. 414-415. 

233 -iMr Montgomery wrote to Bassaraz —; and the, without waiting to embrace a favorable 
opportunity immediately made application to the Dey relative to your coming to Algiers to make 
a peace. The Dey answered very abruptly that he would not receive you, and would not make 
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A imprensa americana, nomeadamente o Baltimore Daily Intelligencer 
e o Independent Chronicle and Universal Advertiser, publicado em Boston, deu 
relevo a todo este caso, acusando a Grã-Bretanha de estar por trás desta 
trégua, tão gravosa para os norte-amerlcanos. Aliás, o primeiro destes 
periódicos implicava também a Espanha neste assunto. Thomas Pinckney, 
então representante em Londres, pediu explicações a Lord Grenville, 
ministro dos negócios estrangeiros inglês, acerca de tudo isto. Este estadista 
explicou-lhe, então, que o seu governo não t inha intenções de prejudicar os 
Estados Unidos e que apenas actuara a pedido do gabinete de Lisboa, tendo 
sido expedidas ordens ao cônsul geral em Argel, C. Logie, para o efeito. De 
qualquer modo, William Grenville acabou por confessar que esta trégua era 
particularmente vantajosa para a Inglaterra, pois era-lhe necessária a 
cooperação da marinha portuguesa. Convém recordar que Portugal e o Reino 
Unido tinham assinado, em 1793, um tratado defensivo e ofensivo contra a 
França. Segundo Raul d'Eça, as acusações americanas eram causadas pelas 
suspeitas e pelos ódios gerados contra a sua antiga metrópole pela guerra da 
independência e pelas atitudes inglesas contra os Estados Unidos, depois da 
ass inatura do tratado anglo-americano de 1783. Para o referido autor, 

the peace with America, as he had the Portuguese peace to settle, and also the Dutch; and that 
he had taken sail of American vessels, and was likely to take more; and that, when he wanted 
the Americans, for nearly two years, to make the peace, they would not give him an answer, 
which was treating him and his people with indifference. (...) 

I believe the Dey was prepossessed against the American by the British consul whom had 
information of your destination by the captain of the Portugee truce and will try for the peace all 
in order to hurt the Americans - but Sir you well know the all the enmity of the British cabinet 
against the United States.(...) 

The Spaniards are very jealous relative to the Portuguese obtaining a peace with Algiers, 
and they are using their greatest influence to prevent its taking place. Indeed, the majority of 
the Algerine politicians are of opinion that it will not take place, as they consider that, by the 
bigotry (but not good policy) of Portugal, that she will not agree to pay such exorbitant sums. 
However, the Portuguese frigate is expected to return to Algiers in twenty or thirty days from 
this date, and will bring the definitive answer, which will determine peace or war between the 
Portuguese and Algerines. 

The commandant of the Portuguese frigate told the Dey that, if terms were not agreed on by 
the 1st of January ensuing, that the truce was void. Theefore, sir, if we wait the issue of the 
Portuguese affairs, an that Portugal will not make the peace on the above mentioned terms, you 
may depend that the United States will then obtain their peace on favorable terms." N.A.R.A. 
General records of the Department of State, Central files. Despatches from United States 
Ministers to Portugal, vol. 4 (January 30 — November 29, 1794) (National Archives microfilm 
publication, M43, rolo 3). Carta do capitão Richard O'Brien para o ministro residente, coronel 
David Humphreys, datado de Argel, 12 de Novembro de 1793, anexa ao ao despacho n s . 102 
do ministro residente, coronel David Humphreys, para o Secretário de Estado, Thomas 
Jefferson, datado de Alicante, 23 de Novembro de 1793. Esta carta também aparece transcrita 
em ESTADOS UNIDOS, Congresso, ob. cit., vol. I, p. 416-417; EÇA, Raul de, ob. cit., p. 65. 
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mesmo que o gabinete inglês não tivesse nenhuma responsabilidade nesta 
paz, o cônsul Logie, certamente, sabia o que estava a fazer234. 

Numa carta secreta e confidencial, da tada de 29 de Novembro, 
enviada ao capitão O'Brien, o coronel Humphreys também se declarava 
convencido que a corte de Lisboa se recusaria a assinar a anunciada trégua 
com Argel. Esta sua afirmação era justificada com a próspera situação 
económica e financeira de Portugal, que possuia uma frota de excelentes 
navios, bem equipados e com tripulações competentes. Além disto, a sua 
mais pequena divisão t inha capacidade para esmagar toda a esquadra do 
Dei. Dada a prosperidade do comércio lusitano, tanto com as colónias, como 
com o países estrangeiros, Lisboa não estava interessada em realizar trocas 
com a região mediterrânica, cujo tipo de artigos produzidos era igual ao da 
sua própria produção interna. De qualquer modo, se os portugueses se 
decidissem a desenvolver o tráfego com as nações desta área, a sua frota era 
perfeitamente capaz de o proteger. Aliás, desde há alguns anos, o gabinete 
português vinha seguindo a política de desenvolver a sua marinha, de forma 
a que esta readquirisse o seu lugar e reputação entre as demais nações, 
tendo a guerra contra os piratas argelinos sido uma boa escola para os seus 
marinheiros. Como Humphreys tinha a certeza que o governo de Lisboa iria 
continuar a manter a sua marinha, não via qual o interesse, para este país, 
em gastar cerca de três milhões de dólares, nem qual a vantagem numa paz 
que, sabia-se em Argel, seria rejeitada pelo Dei, por fanatismo e não por boa 
política. Assim, em sua opinião, Portugal não t inha nenhum interesse em 
pagar um preço tão alto pela paz com esta Regência. 

Como forma de reforçar os argumentos aduzidos, relatava a conversa 
tida algum tempo antes com Sousa Coutinho, já por nós aludida, quando se 
constou que Lisboa e Argel desenvolviam negociações para assinar a paz. 
Acerca da anunciada trégua de 12 meses, entre os dois países, o diplomata 
era de opinião que isso se ficara a dever a interesses estranhos a Portugal. 
De resto, não era de modo algum conveniente para os portugueses que os 
argelinos perseguissem os navios americanos no atlântico, pois isso 

EÇA, Raul de, ob. cit., vol. 2, p. 68-70; FIELD, Jr., James A., ob. clt, p. 37. 
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provocaria a interrupção do fornecimento de cereais da América do Norte235 . 
Estas opiniões exageradas acerca da economia e do poder naval português, 

"As it may not perhaps be expedient for me (for the same reason which Mr. Jefferson formerly 
suggested) to continue a correspondence with you, I cannot conclude this long letter without 
speaking pretty fully on the subject of the late truce between Portugal and Algiers, you may 
depend upon it, my dear Sir, that notwithstanding what is said at Algiers (where they who 
converse on politics, cannot be supposed, to understand those of Portugal so well as I do) it 
will be owing to a true understanding of the interests of the state, that is, to real good policy; 
and not to any motives of superstition or bigotry, that the court of Lisbon will refuse to ratify the 
truce with the Dey, in case that event shall take place. With respect to Portugal, your politicians 
in Algiers seem entirely to mistake the facts. Portugal is now in a more flourishing situation 
than it has been for ages past. It owes no public debt, as ressources (for a small country) are 
great, and it is not without money in its treasury. It has a fleet of excellent ships, well mann'd 
and equipp'd; the smallest division of which would crush the whole navy of the Dey and 
Regency into nothing. Portugal enjoys a most rich and profitable trade with its own colonies in 
its own vessels. In consequence of the augmented productions of those colonies, and the 
increase of industry at home, its exports to other nations have increased in a wonderful degree, 
within a few years past: insomuch that the fact is ascertained beyond contradiction, that the 
ballance of its whole trade, with all the world, is much in its favor. Portugal neither has, nor 
wishes to have any particular trade in the Mediterranean; because the countries on the 
Mediterranean produce generally the same articles it possesses within itself; and because the 
countries with which it is connected elsewhere have occasion for all its articles of exportation. 

But if Portugal should find it convenient to have a trade in the Mediterranean, its fleet 
could open and secure the way for it, at any day. For a series of years past, it has been the 
policy of that court to increase and perfect its marine (which had gone to decay) in order to 
acquire its former reputation and place among the nations. That policy has happily succeded, 
at least, so far as that it may now safely be asserted, there are no better ships in the world. In 
the mean time, the war with Algiers has been both a nursery and school for them. For, owing to 
the circumstance of their having been obliged to keep out a small manoeuvring squadron 
annually, their people have become expert mariners; and, as I believe, are well commanded by 
officers of their own and of the English nation. The government must and will keep up this 
marine establishment, whether it has a peace or a war with Algiers. Where then will the saving 
in lavishing nearly 3,000,000 dollars for nothing? What will be the advantages of this peace; 
which it is supposed in Algiers will be rejected from bigotry but not from good policy? In my 
judgement, if there be a nation in Europe which has no occasion for a peace with Algiers, it is 
Portugal. Under those circumstances which I know in general to be facts, can it be supposed, 
that the Portuguese government can find adequate compensation for buying a peace, at such an 
enormous waste of money which might otherways be much better employ'd? 

In confirmation of these deductions, and in order to enable you to judge of the real 
disposition and policy of the court of Lisbon, I will relate to you (under the sanction of the most 
perfect confidence) the substance, and very nearly the words which a principal minister of 
state gave in answer to me, when (several months ago) I enquired in the most direct manner 
possible; whether there was any foundation for the report that a treaty was speedily to be 
concluded between Portugal and Algiers? His answer was "that although this business was not 
in his department but in the department of the minister of marine, yet he could assure me with 
the frankness which made a part of his character, that it was utterly impossible such a 
négociation and should have been carried on without his knowledge; and that he had often 
heard the minister of marine declare there could be no objection to a peace upon perfectly 
equal terms, without paying any money for it, but that he (the minister of marine) would suffer 
his head to be cut off before he would consent to give any money to obtain a peace from the 
Regency of Algiers ... for if money must be expended, it would be much more profitable 
employ'd in keeping a fleet at sea, than in bribing those pyrates." He concluded with assuring 
me, "I might rest satisfied there was no truth for the report." I had also been credibly inform'd 
about the same time, that the minister of marine had told the last ambasador, who had any 
négociations with the Regency of Algiers, "if he made a peace he would do well, but if he did not 
he would do better. 

In introducing this prolix detail of facts and reasonings, my object has been to shew, that 
views and interests foretgn to those of Portugal, must have prevaWd informing the late truce, 
and cutting loose the Algerlne corsairs (with such meditated and extraordinary secrecy) to hunt 
after the Americans in the Atlantic. For It could never be the Interest of the Portuguese to suffer 
their supplies of grain from the United States of America to be Interrupted." N.A.R.A. General 
records of the Department of State, Central files, Despatches from United States Ministers to 
Portugal, vol. 4 (January 30 — November 29, 1794, (National Archives microfilm publication. 
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podem ter, quanto a nós, duas leituras. Por um lado, contribuiriam para 
manter elevado o moral dos prisioneiros americanos, por outro, caso a carta 
caísse em poder dos argelinos, estes iriam pensar que a força marítima lusa 
era superior à realidade. E, dado que se tratava de uma missiva escrita por 
um dip lomata es t range i ro a um seu conc idadão cativo, e não 
correspondência oficial, encontraria certamente uma maior credibilidade 
junto das autoridades de Argel. Quanto mais os argelinos temessem o 
poderio português, país que sempre protegera os norte-americanos dos 
ataques corsários, mais facilitadas ficariam as negociações. 

No Natal de 1793, n u m despacho escrito em Madrid, o coronel 
Humphreys explicava a Thomas Jefferson que tinha razões para acreditar na 
não assinatura da paz luso-argelina. De facto, um ofício do cônsul dos 
Estados Unidos em Málaga informava que a corte de Lisboa, não só não 
tinha retirado a sua esquadra de Gibraltar, como a havia reforçado com dois 
veleiros de linha e três fragatas. Portugal tinha, assim, naquelas águas dez 
vasos de guerra, aos quais fora ordenado para escoltar todos os navios 
americanos que se dirigissem para oeste e pedissem protecção. Além disto, o 
encarregado de negócios português na capital de Espanha teria dito em casa 
do embaixador britânico, nessa corte, que o seu país não gastaria sequer 
seis dinheiros numa paz com Argel. Porém, segundo o ponto de vista do 
diplomata estadunidense era absurdo confiar nas esquadras de Portugal ou 
de qualquer outro país para proteger os navios americanos. Se os Estados 
Unidos queriam manter um comércio marítimo, t inham de ter uma frota 
para o defender, até porque, a existência de uma força naval permitiria a 
manutenção da neutralidade, no difícil contexto europeu, e revelar-se-ia 
mais eficaz do que quaisquer declarações, argumentos, concessões ou 
sacrifícios236. 

M43, rolo 3). Carta do ministro residente, coronel David Humphreys, para o capitão Richard 
O'Brien, datada de Alicante, 29 de Novembro de 1793, anexa ao despacho nc . 103 do ministro 
residente, coronel David Humphreys, para o Secretário de Estado, Thomas Jefferson, datado de 
Alicante, 7 de Dezembro de 1793; HUMPHREYS, Frank Landon, ob. cit., vol. 2, p . 193-195. 
Este autor apresenta extractos desta longa carta, porém, de tudo o que aqui transcrevemos, 
apenas a porção em itálico aparece na obra de Frank Landon Humphreys. 

2 3 6 N.A.R.A. General records of the Department of State, Central files. Despatches from United 
States Ministers to Portugal, vol. 4 (January 30 — November 29, 1794) (Nattonal Archives 
mlcrojllm publication, M43, rolo 3). Despacho nB. 104 do ministro residente, coronel David 
Humphreys, para o Secretário de Estado, Thomas Jefferson, datado de Madrid, 25 de Dezembro 
de 1793; Parte deste despacho aparece transcrito em ESTADOS UNIDOS, Congresso, ob. cit.. 
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De notar, ainda, o facto do capitão Richard O'Brien, numa missiva 
datada de 16 de Novembro de 1793, também manifestar a opinião que os 
portugueses não pagariam à Regência de Argel a soma pretendida. Porém, a 
6 de Dezembro, já tinha mudado de ideias, achando que Lisboa ia aceitar as 
exigências. Se, de facto, a quantia pedida era exorbitante, também ficava 
muito caro, para evitar depredações, manter a força naval. Deste modo, os 
portugueses ficavam livres de ataques e podiam desenvolver as suas trocas 
comerciais237. 

O ministro americano regressou à capital portuguesa depois da sua 
viagem a Gibraltar e Espanha, em 25 de Janeiro de 1794, e no primeiro 
despacho que envia ao Secretário de Estado, 5 dias depois, faz um balanço 
da s u a missão . Apesar do objectivo des ta ter falhado, devido a 
circunstâncias alheias à s u a vontade, a sua actuação t inha merecido a 
aprovação dos cativos e as informações, que conseguira enviar desde 
Gibraltar, t inham evitado o apresamento de navios americanos. Afirmava, 
ainda, que mal Nathaniel Cutting tivesse fechado as contas relativas a este 
assunto, tanto ele como o secretário se considerariam desligados da 
comissão de que faziam parte. Além disto, depois de ter conferenciado com o 
encarregado de negócios em Madrid, Carmichael e com William Short, 
nomeado comissário plenipotenciário para negociar com a Espanha, ficou 
decidido não se fazerem propostas à Regência de Argel, até porque isso 
poderia prejudicar negociações futuras2 3 8 . 

Uma vez em Lisboa, o coronel teve uma audiência com Luís Pinto de 
Sousa Coutinho, acerca da trégua com Argel. O resultado desta entrevista 

vol. I, p. 418-419; HUMPHREYS, Frank Landon, ob. cit., vol. 2, p. 196-197; EÇA, Raul de, ob. 
cit., p. 70. 

N.A.R.A. General records of the Department of State, Central files. Despatches from United 
States Ministers to Portugal, vol. 4 (January 30 — November 29, 1794) (National Archives 
microfilm publication, M43, rolo 3). Cartas do capitão Richard O'Brien para o ministro residente, 
coronel David Humphreys, datadas de Argel, 16 de Novembro e 6 de Dezembro de 1793, 
anexas ao despacho nQ. 104 do ministro residente, coronel David Humphreys, para o Secretário 
de Estado, Thomas Jefferson, datado de Madrid, 25 de Dezembro de 1793. Estas cartas 
aparecem transcritas em ESTADOS UNIDOS, Congresso, ob. cit., vol. I, p. 419-420. 

NA.R.A. General records of the Department of State, Central files, Despatches from United 
States Ministers to Portugal, vol. 4 (January 30 — November 29, 1794) (Nattonal Archives 
microfilm publication, M43, rolo 3). Despacho nQ. 107 do ministro residente, coronel David 
Humphreys, para o Secretário de Estado, Edmund Randolph, datado de Madrid, 30 de Janeiro 
de 1794. Parte deste despacho aparece transcrito em ESTADOS UNIDOS, Congresso, ob. cit., 
vol. I, p. 420-421. 
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aparece referido num despacho para o Secretário de Estado e numa carta 
secreta e confidencial para George Washington. O ministro dos estrangeiros 
terá explicado que, apesar de Portugal não estar em guerra com a França, 
estava obrigado, por tratado, a fornecer tropas a Inglaterra e a Espanha, 
caso qualquer destes dois países fosse atacado. Como, devido a este acordo, 
Lisboa fora obrigada a prestar ajuda militar a Madrid, pensara-se em acabar 
com as hostilidades no Mediterrâneo, de forma a que se pudesse retirar a 
esquadra do estreito de Gibraltar, a fim de a utilizar noutro local, sem 
onerar mais o erário público. Assim, conseguira-se, através do embaixador 
inglês em Lisboa, que o cônsul britânico em Argel sondasse esta potência 
acerca de uma possível paz com Portugal. O Dei, contudo, exigira quatro ou 
cinco milhões de cruzados, quantia considerada exorbitante, pelo que esta 
hipótese acabara por ser posta de lado. No entanto, pouco tempo depois, o 
governo português fora surpreendido com a notícia que o cônsul britânico, 
contrariamente ao seu desejo, e sem o seu conhecimento, t inha negociado 
uma cessação das hostilidades, em nome de Portugal, pelo período de um 
ano. Posta perante este facto consumado, a corte de Lisboa t inha proposto 
duas alternativas, ou a paz era feita em termos iguais, para as duas nações, 
ou a trégua era anulada. 

Sousa Coutinho assegurava, porém, que nada seria pago, quer em 
numerário, quer sob a forma de presentes. E, caso se viesse a firmar a paz, 
as autoridades lusas reservavam-se um período de três meses, antes de 
permitirem a passagem dos argelinos para o Atlântico, de forma a poderem 
avisar os países com os quais mantinham relações comerciais. Além disto, 
nenhuns barcos entrados ou saídos dos portos portugueses, ou quaisquer 
outros que estivessem perto das suas costas, jamais seriam capturados pelos 
corsários e, em caso de apresamento, as despesas correriam por conta dos 
captores. O Dei fora, ainda, informado, que até à ass ina tura da paz, as 
embarcações que realizassem trocas comerciais com Portugal continuariam 
a ser protegidas. 

Para o ministro americano não restavam dúvidas que tais condições 
seriam rejeitadas pelo Dei. Nestas circunstâncias, o secretário de Estado dos 
Negócios Estrangeiros afirmava a necessidade de ser mant ida uma força 
naval ainda mais poderosa em Gibraltar, dado que os argelinos sentir-se-
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iam certamente ofendidos e procurariam vingança. Como isto se traduziria 
num aumento das despesas de Portugal, o ministro português achava justo 
que os países beneficiários desta protecção, entre os quais se contavam os 
Estados Unidos, deveriam contribuir para a manu tenção desta força. 
Humphreys afirmou não ter autoridade para responder a esta proposta, não 
obstante declarar-se convicto que os recentes acontecimentos iriam acelerar 
a criação de uma mar inha de guerra americana. Deste modo, em seu 
entender, a cooperação com qualquer potência que tivesse os mesmos 
inimigos e os mesmos fins seria altamente desejável. Por outro lado, os 
Estados Unidos estavam mais em estado de serem subsidiados do que de 
contribuírem monetariamente, pois tinham mais matérias-primas e homens, 
que dinheiro. 

De qualquer modo, e apesar de, muito presumivelmente, Argel 
diminuir as suas exigências e preferir fazer a paz com Portugal, do que com 
os Países Baixos ou os Estados Unidos, Sousa Coutinho não acreditava no 
fim das actividades de pirataria, por parte dos argelinos. Este estadista 
assegurava também que não lhes seria paga qualquer outra soma, excepto a 
correspondente ao resgate dos prisioneiros, prometendo avisar Humphreys 
da resposta do Dei, mal o mensageiro enviado por Lisboa regressasse2 3 9 . 
Refira-se que as informações enviadas ao Secretário de Estado, Edmund 
Randolph, acerca deste assunto, são mais parcimoniosas, não descendo ao 
pormenor com que são relatadas ao Presidente240 . 

Nas instruções datadas de 20 de Janeiro de 1794, Edmund Randolph 
referia que algumas das potências mediterrânicas que t inham contribuido 
para controlar os piratas argelinos estavam impedidas de o fazer, por terem 
negociado a paz, por medo, ou porque t inham sido invadidas. A Grã-
Bretanha era, no entender do Secretário de Estado, a responsável por este 

Carta secreta e confidencial do ministro residente, coronel David Humphreys, para o 
Presidente dos Estados Unidos, George Washington, datada de Lisboa, 31 de Janeiro de 1794, 
transcrita por HUMPHREYS, Frank Landon, ob. cit., vol. 2, p. 200-202. 

'N.A.R.A. General records of the Department of State, Central files, Despatches from United 
States Ministers to Portugal, vol. 4 (January 30 — November 29, 1 794, (National Archives 
microfilm publication, M43, rolo 3). Despacho nQ. 107 do ministro residente, coronel David 
Humphreys, para o Secretário de Estado, Edmund Randolph, datado de Lisboa, 30 de Janeiro 
de 1794. Parte deste despacho aparece transcrito em ESTADOS UNIDOS, Congresso, ob. cit., 
vol. I, p. 420-421. 
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estado de coisas. O Presidente dos Estados Unidos estava muito bem 
impressionado com a at i tude magnânima do governo português ao não 
aceitar a trégua concluída pelo cônsul inglês. Esta atitude favorável aos 
interesses es tadunidenses vinha ao encontro da vontade de George 
Washington, em aproximar os dois países, até porque os navios americanos 
podiam recorrer aos portos portugueses, onde encontravam protecção. 
Randolph esperava que, quando esta missiva chegasse à capital portuguesa, 
as exigências argelinas se tivessem tornado mais razoáveis e pudessem vir a 
ser aceites pelos Estados Unidos. Humphreys estava encarregado de recolher 
informações acerca das potências mediterrânicas, de forma a apurar o modo 
como poderiam prestar ajuda contra Argel, caso estivessem dispostas a isso. 
Portugal era, porém, o melhor aliado que se poderia encontrar contra os 
corsários. Assim, ordenava-se ao diplomata, para falar com Sousa Coutinho, 
de forma a ser encontrada uma plataforma de acção comum contra os 
piratas. Apesar da sinceridade do ministro português, não se podia esquecer 
da influência da Grã-Bretanha no governo de Lisboa, devendo o diplomata 
ter uma conversa franca com o titular da pasta dos Negócios Estrangeiros, 
excepto se existisse a possibilidade da corte de Londres vir a ser informada 
de assuntos que podia considerar ofensivos241. A 10 de Maio, o Secretário de 
Estado voltava a ins is t i r com Humphreys para que sondasse os 
representantes das potências mediterrânicas, junto da corte portuguesa, 
sobre a possibilidade de se constituir uma liga contra os argelinos242. 

O facto de embarcações argelinas continuarem a cruzar os mares, 
exercendo impunemente as suas actividades, causava grande apreensão e 
prejuízo ao comércio americano. Assim, os navios deixavam-se ficar nos 
portos, até que surgisse oportunidade de realizar a viagem em comboio, 
geralmente protegido por um vaso de guerra. Em Fevereiro de 1794, os 
comandantes de algumas embarcações ancoradas no porto de Lisboa, 

2 4 1 N.A.R.A. General records of the Department of State, Central files. Diplomatic and Consular 
Instructions, 1791-1801, vol. 2 (August 22, 1793 — June 1, 1795), p . 47-50 (National 
Archives microfilm publication, M28, rolo 2). Despacho do Secretário de Estado, Edmund 
Randolph, para o ministro residente, coronel David Humphreys, datado de Filadélfia, 20 de 
Janeiro de 1794. 

2 4 2 Id., (bid., p. 76. Despacho do Secretário de Estado, Edmund Randolph, para o ministro 
residente, coronel David Humphreys, datado de Elizabeth Town (New Jersey), 10 de Maio de 
1794. 
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cansados de esperar por uma escolta, e pensando não haver perigo, t inham 
decidido deixar o Tejo. Es ta tentativa saiu gorada, pois u m a escuna 
portuguesa, recentemente chegada, e um navio que apor tara a Setúbal 
referiam ter avistado um corsário argelino, ao largo do cabo S. Vicente2 4 3 . 
Igualmente, alguns dias depois, o comandante de uma corveta de guerra 
portuguesa voltava a referenciar embarcações argelinas no mar, advertindo 
Humphreys que tinha avisado do facto um navio americano que encontrara 
perto do cabo de Gat. O seu capitão agradecera-lhe, mas dissera que era 
necessário correr alguns riscos, tendo prosseguido viagem para Valência. 
Segundo o representante dos Estados Unidos, seria um milagre se a 
embarcação não fosse capturada e considerava a conduta do comandante 
estadunidense imperdoável.244. Toda esta situação era utilizada por David 
Humpheys para reforçar as suas teses sobre a necessidade urgente da 
criação de uma marinha de guerra. De facto, para o diplomata, o comércio 
do seu país encontrava-se numa situação humilhante, pois não só estava 
exposto às depredações dos argelinos, como sujeito a informações erradas de 
seguradores ou pessoas hostis aos Estados Unidos2 4 5 . 

Nos finais de Fevereiro, o coronel Humphreys voltou a ter u m a 
entrevista com Luís Pinto de Sousa Coutinho acerca da trégua com Argel, 
sem nada ficar decidido em definitivo a este respeito. Segundo o diplomata 
americano, parecia ser intenção dos argelinos demorar as negociações o 
mais possível, por maquiavelismo e por má interpretação dos desígnios do 
governo português. Na realidade, era intenção de Lisboa concluir este 
assunto o mais rapidamente possível, para o que mandara de volta a Argel o 
navio que de lá havia regressado há pouco, calculando-se que dentro de u m 
mês se saberia algo acerca desta questão. O representante estadunidense 
aproveitou a oportunidade para dizer a Sousa Coutinho que os atrasos na 

N.A.R.A. General records of the Department of State, Central files, Despatches from United 
States Ministers to Portugal, vol. 4 (January 30 — November 29, 1 794) (National Archives 
microfilm publication, M43, rolo 3). Despacho ne . 109 do ministro residente, coronel David 
Humphreys, para o Secretário de Estado, Edmund Randolph, datado de Lisboa, 12 de Fevereiro 
de 1794. 

Id., Ibid. Despacho nQ. 110 do ministro residente, coronel David Humphreys, para o Secretário 
de Estado, Edmund Randolph, datado de Lisboa, 23 de Fevereiro de 1794. 

Id., ibid. Despacho nQ. 109 do ministro residente, coronel David Humphreys, para o Secretário 
de Estado, Edmund Randolph, datado de Lisboa, 12 de Fevereiro de 1794. 

728 



escolta oferecida por Portugal aos americanos estavam a criar problemas ao 
seu comércio, sendo muito útil se se pudesse saber quando estaria pronta a 
partir. A isto, o ministro português replicou que, no dia anterior, t inham 
sido emitidas ordens sobre este assunto , esperando ser capaz de dar 
informações precisas sobre a data de saída dentro de dois ou três dias2 4 6 . 

No primeiro despacho escrito, depois de ter sabido da nomeação de 
Edmund Randolph para o posto de Secretário de Estado, o coronel David 
Humphreys advertia-o da impossibilidade de obtenção da paz entre os 
Estados Unidos e Argel, em termos razoáveis, mesmo que a trégua entre 
Portugal e esta Regência acabasse por não ser firmada. Os argelinos, muito 
provavelmente, exigiriam aos norte-americanos uma quant ia exorbitante, 
pois a Espanha, ao dar um montante exagerado para que as depredações 
contra os seus navios terminassem, dificultara todas as negociações futuras. 
Assegurava, não obs tante , que pela s u a parte cont inuar ia aberto a 
quaisquer novas propostas que lhe fossem feitas. Aliás, depois de descrever 
as relações mantidas entre os vários estados italianos e Argel, dizia ter j á 
dado os seus frutos a notícia de que os Estados Unidos estavam a preparar 
uma força naval. Isto aumen ta ra a est ima do país entre os estados 
europeus, tendo sido recebidas ofertas de fornecimentos e assistência para a 
marinha, apesar desta estar ainda em embrião. O diplomata aproveitou a 
oportunidade para apresentar ao novo Secretário de Estado o seu ponto de 
vista, sobre este a ssun to , pelo que concluia a missiva, dizendo ser 
extremamente importante , sob todos os pontos de vista, acelerar os 
preparativos navais2 4 7 . 

Alguns dias antes, escrevera ao capitão Richard O'Brien, dando-lhe 
conta da sua conduta relativamente às relações com Argel. No respeitante às 
negociões luso-argelinas, dizia que a paz apenas seria feita em condições 
honrosas para Portugal e satisfatórias para todos os países com quem 
mant inha relações comerciais. David Humphreys achava perfeitamente 
legítimo que os portugueses tomassem esta atitude, até porque eram a única 

2 4 6 Id., ibid. Despacho nQ. 111 do ministro residente, coronel David Humphreys, para o Secretário 
de Estado, Edmund Randolph, datado de Lisboa, 24 de Fevereiro de 1794. 

2 4 7 Id., ibid. Despacho n s . 112 do ministro residente, coronel David Humphreys, para o Secretário 
de Estado, Edmund Randolph, datado de Lisboa, 5 de Março de 1794. 
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nação da Europa que du ran te vários anos se t inha conduzido com 
consistência e magnanimidade em relação a um assunto tão crítico. Além do 
mais, Mr. Logie, antigo cônsul britânico em Argel, confirmara que nunca 
tivera autorização de Portugal para pagar ao Dei qualquer soma em 
numerário. Ante isto, o diplomata americano perguntava-se, se o agente 
consular inglês, ou qualquer outra pessoa, acreditava possível uma trégua, 
sem o pagamento de uma quantia em dinheiro248 . Esta carta foi escrita na 
sequência de duas missivas recebidas da parte do capitão O'Brien, nas quais 
está patente a amargura e os desespero sentidos pelo facto dele e dos seus 
compatriotas ainda não terem sido resgatados e continuarem cativos em 
Argel. Richard O'Brien exortava Humphreys a pressionar as autoridades do 
seu país a organizar uma força naval, e acusava os portugueses de serem 
falsos e de apenas terem dito mentiras. Condenava, igualmente, os ingleses 
pelo papel desempenhado nas negociações da trégua luso-argelina249. 

"The best answer that can be given to all that has been alleged on the subject of the truce 
between Portugal and Algiers, is, the resistance immediately given to it by the former. The next 
most important circumstance in favour of the Portuguese administration, and for the confusion 
of their enemies, is, the certainty that they will make no peace with Algiers, except upon terms 
highly honorable to their own nation, and satisfactory to all the commercial nations connected 
with them. I know that the terms are, a to which a categorical answer is demanded of the Dey. 
Every nation has a right to wish for, and attempt to obtain peace, upon perfectly equal and 
honorable terms. It does not appear to me that Portugal has done more. And I must own, that it 
seems not a little preposterous for any one, upon a partial knowledge of the subject, to be 
disposed to throw blame on perhaps the only nation in Europe, which, for a series of years, on 
a critical business, has conducted with consistency and magnanimity. Mr. Logie himself 
acknowledged to me, that rather he or any one else was ever authorised on the part of Portugal 
to promise one single farthing of money for a peace with Algiers. And I only ask you, in the 
name of common sense, whether Mr. Logie, or any one else, could seriously expect or design to 
make that peace, without giving any money?" Id., Ibid. Carta do ministro residente, coronel 
David Humphreys, para o capitão Richard O'Brien, datada de Lisboa, 3 de Março de 1794, 
anexa ao despacho nQ. 113 do ministro residente, coronel David Humphreys, para o Secretário 
de Estado, Edmund Randolph, datado de Lisboa, 6 de Março de 1794; EÇA, Raul de, ob. cit., p. 
79. 

"Do not, my dear Sir, retard our country in arming some capital frigates. They are at all times 
requisite, let us have peace or war. Let us be prepared. I hope all the citizens of the United 
States will contribute cheerfully. There is a great demand for patriotic exertions. The United 
States pay but a trifling tax on comparaison to the inhabitants of Europe. Let us take the 
example by the French this day fighting all the confederate tyrants of Europe. Let the United 
States establish 100 sail of frigates, brigs and cutters. 

The Portuguese ministry told you nothing but lyes. They are lyars. Americans should never 
more trust them make them fear us that is the way. 

Let us never forgive the British and Portuguese on the affaire of the unnoticed truce. God I 
hope will severely punish both." N.A.R.A. General records of the Department of State, Central 
files, Despatches from United States Ministers to Portugal, vol. 4 (January 30 — November 29, 
1 794) (National Archives microfilm publication, M43, rolo 3). Extracto de duas cartas enviadas 
pelo capitão Richard O'Brien ao ministro residente, coronel David Humphreys, datadas de 
Argel, 29 de Dezembro de 1793 e 6 de Janeiro de 1794, anexo ao despacho nQ. 113 do 
ministro residente, coronel David Humphreys, para o Secretário de Estado, Edmund Randolph, 
datado de Lisboa, 6 de Março de 1794; EÇA, Raul de, ob. cit., p. 70. 
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No decurso de mais u m a conversa tida com o titular da pasta dos 
Negócios Estrangeiros, foi informado que o ministro espanhol, duque de 
Alcudia, t inha pedido informações ao representante de Lisboa na corte de 
Carlos V, sobre o estado das negociações entre Portugal e Argel. O interesse 
acerca deste assunto, por parte da Espanha, derivava do facto deste país 
temer uma ruptura imediata com esta Regência do Norte de África, por 
influência da França. Se tal viesse a suceder, o duque de Alcudia era 
favorável a uma cooperação entre os dois países ibéricos, contra os 
argelinos. Apesar de não acreditar que a França tivesse qualquer ascendente 
na Península, Humphreys solicitou a William Short, ministro residente em 
Madrid, a obtenção do maior número possível de informações sobre esta 
matéria. O representante americano na corte portuguesa achou este assunto 
tão delicado e secreto que as comunicações, tanto com William Short como 
com o Secretário de Estado, foram enviadas em cifra. E, no despacho 
enviado a Edmund Randolph, referia quanto seria vantajoso se os navios 
americanos, que de Lisboa estavam prestes a zarpar para a América, sob 
escolta portuguesa, pudessem voltar a Portugal sob protecção da marinha 
estadunidense. Este assunto merecia atenção, pois, se por um lado, uma 
percentagem do valor do seguro feito seria reembolsado, por outro, havia 
aumento da procura de produtos americanos na Europa e em Portugal250 . 

No dia 8 de Março de 1794, o ministro americano fez chegar a Luís 
Pinto de Sousa Coutinho uma memória, na qual expressava a gratidão do 

2 5 0 A título de exemplo transcrevemos a mensagem cifrada e a sua respectiva tradução. "In the 
course of conversation, the Secretary of State for foreign affairs, informed me in confidence, 
thatt 798. 930. 1155. 1399. 1504. 1398. 1009.1540. 1161. 1493. 156. 1234. 990. 798. 75. 
1399. 61 . 1474. 798. 1290. 1399. 222. 990. 1101. 1145. 1333. 237. 798. 38. 526. 6 1 . 
1260. 1504. 1072. 901. 812. 640. 1360. 798. 930. 1155. 1142. 331 . 1401. 731. 798. 666. 
1102. 1114. 685. 1399. 1546. 1080. 1238. 1383. 385. 1424. 1380. 526. 37. 1260. 1504. 
1072. 901. 1133. 512. 1055. 856. 1502. 1049. 138. 1197. 990. 1562. 1018. 310. 1005. 
1470. 798. 1145. 626. 740. 1399. 179. 124. (the duke of Alcudia had applied to the minister 
of Portugal at the court of Madrid to know in what state the negotiation between Portugal and 
Algiers now Is? The duke asserting the strong probability of an Immediate rupture between 
Spain and Algiers; what he said was likely to be affected by the Influence of France) In case of 
which rupture, he wished for a 1023. 246. 119. 526. 37. 1260. 6 1 . 1242. (cooperation 
between Spain and Portugal) I have written this information to Mr. Short in cyphers; and 
desired him to search as much as possible into the affair: for I could with difficulty believe that 
France has at present any such influence in that quarter. It is devautly to be wished that the 
expectation may prove well founded." "tN.B. The cypher the same Mr. Barclay received at Cadiz 
January 24 1792" N.A.R.A. General records of the Department of State, Central files, 
Despatches from United States Ministers to Portugal, vol. 4 (January 30 —November 29, 1794) 
(National Archives microfilm publication, M43, rolo 3). Despacho n°. 114 do ministro residente, 
coronel David Humphreys, para o Secretário de Estado, Edmund Randolph, datado de Lisboa, 
22 de Março de 1794. 
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povo e do Presidente dos Estados Unidos pela protecção dada pela armada 
portuguesa à navegação norte-americana. Informava, ainda, que o seu 
governo resolvera criar e equipar uma força marítima adequada, a fim de 
proteger as actividades comerciais dos seus nacionais, dos piratas argelinos. 
Assim, se a trégua luso-argelina não viesse a ter lugar, e as hostilidades 
entre os dois países recomeçassem, as autoridades estadunidenses estavam 
dispostas a assinar uma convenção com Portugal, contra o inimigo comum e 
mesmo, caso fosse mais vantajoso, a participar numa ofensiva naval contra 
Argel. A concluir esta memória dizia-se que o momento era favorável a um 
estreitamento dos laços luso-americanos. De facto, a simpatia demonstrada 
por Portugal para com os Estados Unidos, o crescimento populacional e 
económico desta nação, a sua intenção de se manter fora dos conflitos 
europeus, bem como o aumento do tráfico comercial entre os dois países, 
eram bons pontos de partida para uma maior aproximação251 . Cerca de um 
mês depois, apesar deste documento a inda não ter sido totalmente 
analisado, pelas autoridades portuguesas, o ministro Sousa Coutinho podia 
afirmar que o Príncipe do Brasil estava muito satisfeito com os sentimentos 
de amizade nele expressos2 5 2 . 

Nos finais de Março de 1794, correu o rumor que Portugal estava 
prestes a entrar em guerra com Argel, encontrando-se a equipar, para o 
efeito, vários navios de guerra surtos no porto de Lisboa253. Finalmente, um 

Id., ibid. Cópia da memória do ministro residente, coronel David Humphreys, entregue ao 
Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa Coutinho, 
datado de Lisboa (Buenos Aires), 8 de Março de 1794, anexa ao despacho nQ. 114 do ministro 
residente, coronel David Humphreys, para o Secretário de Estado, Edmund Randolph, datado 
de Lisboa, 22 de Março de 1794; A.N.T.T., Ministério dos Negócios Estrangeiros, Arquivo 
Central, correspondência das legações estrangeiras em Lisboa, caixa 410 (1790-1805). 
Memória do ministro residente, coronel David Humphreys, para o Secretário de Estado dos 
Negócios Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa Coutinho, datada de Lisboa, 8 de 
Março de 1794. EÇA, Raul de, ob. cit., p. 6 1 . Raul d'Eça transcreve parte da memória referida. 

N.A.R.A. General records of the Department of State, Central files, Despatches from United 
States Ministers to Portugal, vol. 4 (January 30 — November 29, 1794, (National Archives 
microfilm publication, M43, rolo 3). Despacho nB. 119 ministro residente, coronel David 
Humphreys, para o Secretário de Estado, Edmund Randolph, datado de Lisboa, 13 de Abril de 
1794. 

"A report was circulated the day before yesterday with great eagerness on the Exchange, that 
war is immediately to take place again between this country and Algiers. But, in my judgement, 
nothing certain can be known, untill the return of the sloop of war sent to Algiers, as mentioned 
in my last. They are, however, fitting out several ships of war in this port." Id., ibid. Despacho 
n°. 115 do ministro residente, coronel David Humphreys, para o Secretário de Estado, Edmund 
Randolph, datado de Lisboa, 26 de Março de 1794. 
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éditai de 10 de Abril de 1794 proclamava que a trégua entre Portugal e Argel 
havia cessado, estando os dois países em guerra. Deste modo, tomar-se-iam 
as medidas necessár ias a fim de impedir que os corsários argelinos 
passassem para o Atlântico. Logo que teve conhecimento disto, o 
representante americano apressou-se a enviar a notícia ao seu governo e a 
solicitar uma entrevista com o ministro dos negócios estrangeiros, para 
discutir este assunto 2 5 4 . No decorrer da conversa tida dois dias depois, Luís 
Pinto de Sousa Coutinho informou-o que não se conheciam muitos 
pormenores, apenas se sabia o que o capitão Thompson, comandante da 
escuna, que t r a n s p o r t a r a os últ imos despachos pa ra Argel, t inha 
transmitido de Gibraltar ao ministro da Marinha português. De acordo com 
o relato do capi tão Thompson, o Dei, depois de ter recebido a 
correspondência, havia perguntado se a corte de Lisboa ou o cônsul 
bri tânico t i nham algo ma i s a oferecer e, ao ser - lhe respondido 
negativamente, havia declarado a trégua com Portugal sem efeito. O coronel 
David Humphreys quis ainda saber se eram verdadeiros os rumores, segundo 
os quais uma fragata portuguesa, que navegava em direcção à Baía de 
Rosas, fora capturada pelos argelinos. Isto não só não correspondia à 
realidade como nenhuma captura t inha sido feita pelos corsários daquela 
Regência. Entretanto, dois dias antes de se ter conhecimento da decisão do 
Dei, o governo português havia resolvido mandar uma fragata a Nova Iorque, 
a fim de escoltar todos os navios que da América se dirigissem para Portugal. 
Contudo, segundo Sousa Coutinho, dado as circunstâncias terem mudado, 
tal medida revelava-se agora desnecessária. Aliás, Lisboa já ordenara a duas 
embarcações de linha para reforçarem a esquadra portuguesa em Gibraltar, 

2 5 4 Id., ibid. Despacho n°. 118 ministro residente, coronel David Humphreys, para o Secretário de 
Estado, Edmund Randolph, datado de Lisboa, 10 de Abril de 1794, Cópia do Edital de 10 de 
Abril de 1794 anexo ao despacho nB. 118. O coronel David Humphrey teve conhecimento da 
promulgação deste edital, no dia 10, quando chegou a Lisboa, proveniente de Setúbal. Assim, 
logo nessa mesma noite, escreveu este despacho ao Secretário de Estado, expedindo-o 
imediatamente para a foz do Sado, a fim de seguir no navio sueco em que ia o despacho ne . 117 
que escrevera de manhã. Este assunto revestia-se de tal importância que, receando um 
extravio, enviou um duplicado, via Falmouth, e um triplicado pela embarcação que levava o 
despacho n s . 119; despacho nQ. 119 ministro residente, coronel David Humphreys, para o 
Secretário de Estado, Edmund Randolph, datado de Lisboa, 13 de Abril de 1794; FIELD, Jr., 
James A., ob. cit., p. 37. 
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de modo a ajudar a bloquear os piratas argelinos no Mediterrâneo255 . Cerca 
de dois meses depois, no decurso de nova entrevista com o ministro dos 
negócios estrangeiros português, este revelou-lhe que a Grã-Bretanha estava 
satisfeita com a interrupção da trégua entre Portugal e Argel256. 

O capitão Richard O'Brien enviou uma car ta ao representante 
americano em Lisboa, relatando que o Dei não quisera fazer um acordo com 
a Holanda, porque, ao ver o brigue de guerra português comandado pelo 
capitão Thompson na baía de Argel, julgara que ia ser firmada a paz com 
Portugal. Porém, quando se tornou evidente que esta não ia ter lugar, 
decidiu continuar a guerra, não permitir o resgate de nenhum súbdito 
português e voltar a chamar os holandeses, com quem concluiu a paz em 
meia hora, havendo aceitado contribuir com 360.000 patacas espanholas, 
mais os resgates dos seus concidadãos cativos. Além disto, tal como antes 
da guerra, aceitariam continuar a pagar um tributo e a dar presentes 
anualmente. O chefe do governo argelino amaldiçoou o capitão Thompson e 
perguntou se Portugal não t inha outros oficiais para mandar , a não ser 
ingleses. Devido a estes condicionalismos, O'Brien acreditava que em breve 
os Estados Unidos iriam ter oportunidade de fazer a paz com Argel e 
exortava o seu governo a estar preparado para a guerra, embora deixando 
uma porta aberta para a paz2 5 7 . 

Em resposta, Humphreys dizia que desde o fim da t régua Lisboa 
enviara três vasos de guerra para o Mediterrâneo, tendo vários outros 
prontos a zarpar. Além disto, informava o cativo que cont inuar ia a 
corresponder-se com ele, mas apenas como simples particular. Nesta 

N.A.R.A. General records of the Department of State, Central files, Despatches from United 
States Ministers to Portugal, vol. 4 (January 30 — November 29, 1794, (National Archives 
microfilm publication, M43, rolo 3). Despacho nB. 119 do ministro residente, coronel David 
Humphreys, para o Secretário de Estado, Edmund Randolph, datado de Lisboa, 13 de Abril de 
1794. 

Carta secreta e confidencial do ministro residente, coronel David Humphreys, para o 
Presidente dos Estados Unidos, George Washington, datada de Lisboa, 30 de Junho de 1794, 
transcrita por HUMPHREYS, Frank Landon, ob. cit., p. 215. 

N.A.R.A. General records of the Department of State, Central files. Despatches from United 
States Ministers to Portugal, vol. 4 (January 30 — November 29, 1794) (National Archives 
microfilm publication, M43, rolo 3). Cópia da carta do capitão Richard O'Brien para o ministro 
residente, coronel David Humphreys, datada de Argel, 26 de Março de 1794, anexa ao 
despacho n e . 122 do ministro residente, coronel David Humphreys, para o Secretário de 
Estado, Edmund Randolph, datado de Lisboa, 13 de Maio de 1794. 
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qualidade, voltava a repetir o que dissera anteriormente de forma oficial: os 
Estados Unidos queriam estar em paz com todo o mundo, particularmente 
com Argel. Assim, caso o Dei apresen tasse por escri to propostas 
importantes, o capitão O'Brien devia fazer com que estas fossem enviadas ao 
cônsul americano em Alicante, Robert Montgomery, o qual as enviaria por 
expresso para Lisboa258. Aliás, na opinião deste agente consular, aliás, era 
de opinião que a continuação das hostilidades entre Portugal e Argel seria 
muito favorável ao comércio americano, pois a esquadra portuguesa protege-
lo-ia dos piratas berberescos259 . 

Nos inícios de Abril, Richard O'Brien escreveu uma outra longa carta 
ao coronel David Humphreys, por este considerada prolixa e sem método260 , 
na qual voltava a referir os mesmos assuntos tratados na missiva anterior. 
Entre outras matérias, mencionava a necessidade de haver alguém em Argel 
com poderes para lançar os fundamentos da paz, de modo a que, só depois 
dos termos do ajuste terem sido acordados, fosse necessária a presença de 
um embaixador pa r a u l t imar as negociações2 6 1 . O r ep re sen t an t e 
estadunidense em Lisboa, por seu lado, mais uma vez, assegurava que tudo 
faria ao seu alcance, enquanto cidadão privado, para o ajudar, bem como 
aos outros cativos. No entanto, caberia ao governo dos Estados Unidos 
decidir a conduta a seguir, relativamente às relações com os argelinos, pelo 
que não se sentia no direito de delegar poderes, em que antes fora investido 
e, para mais, ligados a funções de que se considerava exonerado. Mostrava-

2 5 8 Id., ibid. Cópia da carta do ministro residente, coronel David Humphreys, para o capitão 
Richard O'Brien, datada de Lisboa, 12 de Maio de 1794, anexa ao despacho n°. 122 do 
ministro residente, coronel David Humphreys, para o Secretário de Estado, Edmund Randolph, 
datado de Lisboa, 13 de Maio de 1794. 

2 5 9 Id., ibid. Extracto de uma carta do cônsul americano em Alicante, Robert Montgomery, para o 
ministro residente coronel David Humphreys, datada de Alicante, 29 de Abril de 1794, anexo 
ao despacho nfi. 122 do ministro residente, coronel David Humphreys, para o Secretário de 
Estado, Edmund Randolph, datado de Lisboa, 18 de Abril de 1794. 

2 6 0 Id., Ibid. Despacho nB. 123 do ministro residente, coronel David Humphreys, para o Secretário 
de Estado, Edmund Randolph, datado de Lisboa, 18 de Maio de 1794. 

2 6 1 Id., ibid. Extracto da carta do capitão Richard O'Brien para o ministro residente, coronel David 
Humphreys, datada de Argel, 5 a 12 de Abril de 1794, anexo ao despacho nQ. 124 do ministro 
residente, coronel David Humphreys, para o Secretário de Estado, Edmund Randolph, datado 
de Lisboa, 13 de Maio de 1794. 
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se, ainda, satisfeito pelo Dei demonstrar interesse em efectuar a paz com os 
Estados Unidos2 6 2 . 

O facto da trégua entre Portugal e Argel ter sido interrompida poderia 
levar os argelinos a proporem negociações aos norte-americanos. Porém, 
caso tal se viesse a verificar, David Humphreys afirmava não mais querer 
tomar parte em tais conversações. Declarava-se, também, disposto a 
continuar a agir apenas enquanto o governo americano não tomasse 
medidas mais definitivas, relativamente a esta complexa matéria. Contudo, 
até receber uma comunicação do Secretário de Estado, continuaria a cuidar 
dos interesses norte-americanos, de modo a que es tes não fossem 
prejudicados. E, no caso improvável do Dei pretender fazer a paz, segundo as 
condições apresentadas, actuaria com a maior prudência, de forma a não 
deitar tudo a perder, e tentaria convencê-lo a adiar até chegarem instruções 
da América. Aliás, o Dei e a Regência de Argel t inham o hábito de jogar uns 
países contra os outros, quando, com o pretexto de querer fazer a paz, 
fingiam abrir negociações com este fim. De qualquer modo, era altamente 
duvidoso que se conseguisse algo, a não ser em termos inadmissíveis. Dada 
a exorbitância das exigências, a paz sairia mais cara do que a manutenção 
de uma força naval, pronta a agir contra os piratas. Por outro lado, se a paz 
fosse de facto firmada, não duraria sequer um dia, caso os norte-americanos 
não possuissem uma mar inha de guerra, pois, acontecimentos recentes 
tinham mostrado que não se podia contar durante muito tempo, com as 
forças estrangeiras, para protegerem o comércio dos Estados Unidos. Nada 
disto, no entanto, o impediria de continuar a tentar encontrar uma solução 
pacífica para este problema, enquanto se ocupasse dos assuntos relativos à 
Regência de Argel263. E, um mês depois, voltava a aflorar o assunto, dizendo 
não mais querer estar ligado às negociações com este país e referindo a 

Carta do ministro residente, coronel David Humphreys, para o capitão Richard O'Brien, datada 
de Lisboa, 18 de Maio de 1794, anexa ao despacho ne . 124 do ministro residente, coronel 
David Humphreys, para o Secretário de Estado, Edmund Randolph, datado de Lisboa, 13 de 
Maio de 1794, transcrita por HUMPHREYS, David Landon, ob. cit., vol. 2, p. 206-208. 

N.A.R.A. General records of the Department of State, Central files. Despatches from United 
States Ministers to Portugal, vol. 4 (January 30 — November 29, 1 794) (National Archives 
microfilm publication, M43, rolo 3). Despacho nB. 120 do ministro residente, coronel David 
Humphreys, para o Secretário de Estado, Edmund Randolph, datado de Lisboa, 18 de Abril de 
1794. 
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necessidade da nomeação de um agente ou cônsul geral, para as potências 
do norte de África, de modo a cuidar dos interesses americanos. Sobretudo 
era necessário alguém que se ocupasse dos assuntos dos Estados Unidos em 
Argel264. 

Apesar de se querer desligar de tudo quanto se relacionasse com o 
norte de África, Humphreys não deixou de enviar aos seus superiores alguns 
conselhos acerca da conduta a seguir em relação aos potentados desta 
região. Assim, expunha um plano para angariação do dinheiro necessário 
para a libertação dos americanos capturados. Para o efeito, preconizava a 
criação de uma lotaria de estado que poderia ser vendida, não só na 
América, mas também na Europa. À medida que o dinheiro fosse reunido, os 
cativos iriam sendo resgatados de acordo com a data da captura. Caso se 
tornasse difícil o estabelecimento de uma lotaria a nível nacional, cada 
estado poderia criai- a sua própria, de modo a que cada um obtivesse as 
quantias necessárias para alforriar os seus próprios cidadãos. E, na opinião 
do diplomata, se tal medida viesse a ser adoptada, não prejudicaria as 
relações futuras com os argelinos265 . 

De facto, os Estados Unidos continuavam interessados em concluir 
um tratado com Argel e o representante americano em Lisboa, falando na 
sua qualidade de cidadão, assegurava que, se este se viesse a assinar, seriam 
tomadas medidas para a libertação dos prisioneiros. O primeiro passo, 
contudo, teria de ser dado pelo governo argelino e, se a paz demorasse muito 
tempo a ser negociada, mais obstáculos seriam encontrados2 6 6 . Em 11 de 
Agosto de 1794, o diplomata enviou três cartas iguais aos cônsules de 
França e da Suécia na capital argelina, bem como a um certo Monsieur 
Fortes, relojoeiro francês em Argel, nas quais pedia a intercessão destes 

2 6 4 Id., ibid. Despacho nQ. 123 do ministro residente, coronel David Humphreys, para o Secretário 
de Estado, Edmund Randolph, datado de Lisboa, 18 de Maio de 1794. 

2 6 5 Id., ibid. Despacho nQ. 126 do ministro residente, coronel David Humphreys, para o Secretário 
de Estado, Edmund Randolph, datado de Lisboa, 11 de Junho de 1794. 

2 6 6 Id., ibid. Cópia da carta do ministro residente, coronel David Humphreys, para o capitão 
Richard O'Brien, datada de Lisboa, 11 de Agosto de 1794, anexa ao despacho n s . 134 do 
ministro residente, coronel David Humphreys, para o Secretário de Estado, Edmund Randolph, 
datado de Lisboa, 11 de Agosto de 1794. 
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homens junto do Dei, a fim de ser obtida a paz2 6 7 . Aliás, Humphreys dizia 
preferir usar estes canais, para se aproximar do governo argelino, a utilizar 
os serviços dos judeus , pois estes encontravam-se divididos e só agiam 
motivados pela ganância. Por outro lado, o Secretário de Estado afirmava ter 
tido informações da intervenção da República Francesa junto do Dei, a favor 
dos Estados Unidos. Humphreys, no entanto, disse não conhecer nenhuma 
acção neste sentido, por par te da França, nem sequer dispor de 
possibilidades para saber se isso era ou não verdade, dado este país não ter 
nenhum representante em Lisboa. Tentara, porém, indirectamente saber 
junto do cônsul francês em Argel, se as notícias recebidas por Edmund 
Randolph tinham ou não algum fundamento268 . 

Enquanto a paz com Argel não era negociada, o ministro americano 
preocupava-se com a segurança dos navios do seu país , em águas 
mediterrânicas. Ao saber da chegada, a Gibraltar, de várias embarcações e de 
outras mais que se esperavam, com o fim de se dirigirem a Málaga, pediu a 
Luís Pinto de Sousa Coutinho a protecção de uma fragata de guerra, da 
esquadra portuguesa estacionada no estreito. O secretário de Estado dos 
Negócios Estrangeiros prometeu levar esta pretensão ao conhecimento do 
Príncipe D. João, dizendo que seriam imediatamente expedidas ordens para 
o efeito. Após esta diligência, o coronel Humphreys escreveu a James 
Simpson, comerciante em Gibraltar, dando-lhe conta dos seus esforços, 
junto do ministro português, e aconselhando-o a fazer u m a visita ao 
almirante da esquadra portuguesa. Esperava que Lisboa aprovasse estas 
suas pretensões, pois, dada a distância entre Málaga e Orão ser muito 
pequena e serem muito fáceis as comunicações, os navios estadunidenses 
corriam o risco de serem apresados pelo piratas. Assim, a fim de evitar tais 
perigos, o governo amer icano deveria avisar os s eus c idadãos da 
possibilidade de serem capturados ou de proibi-los de navegarem no 
Mediterrâneo, em barcos pátros, a não ser que fossem escoltados por vasos 

z ° 7 Id., ibid. Cópia da carta do ministro residente, coronel David Humphreys, enviada aos cônsules 
da França, Suécia e a Monsieur Fortes, residentes em Argel, datada de Lisboa, 11 de Agosto de 
1794, anexa ao despacho n e . 134 do ministro residente, coronel David Humphreys, para o 
Secretário de Estado, Edmund Randolph, datado de Lisboa, 11 de Agosto de 1794. 

2 6 8 Id., ibid. Despacho nQ. 136 do ministro residente, coronel David Humphreys, para o Secretário 
de Estado, Edmund Randolph, datado de Lisboa, 20 de Agosto de 1794. 
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de guerra2 6 9 . Ao mesmo tempo que várias embarcações americanas 
chegavam a Gibraltar, um navio de guerra português destruiu um barco a 
remos argelino no estreito, depois de ter obrigado a s u a tripulação a 
desembarcar na costa espanhola. Se este episódio não tivesse ocorrido, os 
veleiros estadunidenses teriam corrido o perigo de serem capturados pelos 
piratas2 7 0 . O auxílio de Portugal não se ficou por aqui, pois o pedido de 
escolta, para os veleiros que se dirigiam a Málaga, foi favoravelmente 
atendido, tendo o coronel David Humphreys enviado u m a nota de 
agradecimento a Luís Pinto de Sousa Coutinho, o que, como é natural, 
causou boa impressão às autoridades de Lisboa271. 

Além dos agradecimentos, j á anteriormente expressos ao governo 
português, por intermédio de David Humphreys, George Washington 
mencionava numa comunicação que fez ao Congresso em 28 de Fevereiro de 
1795, a protecção dada pela mar inha portuguesa contra os corsários 
argelinos. Nesta altura, acrescentava, ainda, que eram poucos os pontos de 
litígio entre os dois países e, caso estes viessem a existir, seriam 
rapidamente ultrapassados por ambas as partes2 7 2 . 

2 6 9 Id., ibid. Despacho nfi. 138 do ministro residente, coronel David Humphreys, para o Secretário 
de Estado, Edmund Randolph, datado de Lisboa, 3 de Setembro de 1794. 

2 7 0 Id., ibid. Despacho na . 142 do ministro residente, coronel David Humphreys, para o Secretário 
de Estado, Edmund Randolph, datado de Lisboa, 29 de Setembro de 1794. 

2 7 1 Id., ibid. Despacho nB. 143 do ministro residente, coronel David Humphreys, para o Secretário 
de Estado, Edmund Randolph, datado de Lisboa, 4 de Outubro de 1794; Cópia da nota de 
agradecimento do ministro residente, coronel David Humphreys, para o Secretário de Estado 
dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa Coutinho, datado de Lisboa 
(Buenos Ayres), 4 de Outubro de 1794, anexo ao despacho n a . 143; Cópia da nota do 
Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa Coutinho, 
para o ministro residente, coronel David Humphreys, datado de Lisboa, 6 de Outubro de 1794 
anexo ao despacho ne. 144 do ministro residente, coronel David Humphreys, para o Secretário 
de Estado, Edmund Randolph, datado de Lisboa, 7 de Outubro de 1794. A.N.T.T., Ministério 
dos Negócios Estrangeiros, Arquivo Central, correspondência das legações estrangeiras em 
Lisboa, caixa 410 (1790-1805). Memória do ministro residente, coronel David Humphreys, 
para o Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa 
Coutinho, datada de Lisboa (Buenos Aires), 4 de Outubro de 1794. 

2 7 2 "The friendship of Her Most Faithful Majesty has been often manifested in checking the 
passage of the Algerine corsairs into the Atlantic Ocean. She has also furnished occasional 
convoys to the vessels of the United States, even when bound to other ports than her own. We 
may, therefore, promise ourselves, that as, in the ordinary course of things, few causes can 
exist for dissatisfaction between the United States and Portugal, so the temper with which 
accidental difficulties will be met on each side will speedily remove them." Comunicação do 
Presidente dos Estados Unidos, George Washington, ao Senado e à Câmara dos Representantes 
acerca das relações com a França, Espanha, Portugal, Marrocos e Argel, em 28 de Fevereiro de 
1795. ESTADOS UNIDOS, Congresso, ob. cit., vol. I, p. 469. 
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Tanto o capitão Richard O'Brien, como o cônsul sueco Skjoldebrand 
e o seu irmão Pierre Eric enviram em Agosto car tas ao coronel David 
Humphreys, em que falam das vantagens em assinar uma paz com Argel e da 
melhor atitude a adoptar tendo em vista esse fim. O pagamento de um 
tributo anual era preferível ao pagamento de uma quantia maior de uma só 
vez em troca de uma paz definitiva. O'Brien era de opinião que espanhóis e 
ingleses iriam dificultar o entendimento entre argelinos e norte-americanos, 
pois receavam as actividades comerciais destes últimos, apenas se podendo 
confiar nos suecos e nos franceses. Além disto, estas missivas não deixavam 
de mencionar os prisioneiros em Argel e as suas condições de vida2 7 3 . 
Depois de tomar conhecimento do conteúdo destas epístolas, o diplomata 
americano revelava-se favorável à adopção de medidas que conduzissem à 
libertação dos seus compatriotas, antes que fosse tarde demais 2 7 4 . 

Em Setembro de 1794, o coronel David Humphreys mudou de ideias, 
relativamente à sua não intervenção nas negociações com Argel. Declarava-
se pronto a continuar a tratar deste assunto, pedindo vários esclarecimentos 
ao seu governo sobre o que podia prometer e quais as exigências aceitáveis. 
Aliás, afirmava nunca ter interrompido as comunicações com Argel, antes 
preparado o caminho para a obtenção de propostas favoráveis da Regência. 
E, além disto, insistia na necessidade da nomeação de representantes 
americanos para Argel e Marrocos275 . Além do mais, para a prossecução dos 
seus objectivos necessitava de novas instruções, pois a s i tuação t inha 
mudado, desde que haviam sido emitidas as primitivas o rdens 2 7 6 . 

2 7 3 N.A.R.A. General records of the Department of State, Central files, Despatches from United 
States Ministers to Portugal, vol. 4 (January 30 — November 29, 1794) (National Archives 
microJUm publication, M43, rolo 3). Cópia da carta de Pierre Eric Skjoldebran para o ministro 
residente, coronel David Humphreys, datada de Argel, 16 de Agosto de 1794; cópia da carta do 
cônsul sueco, M. Skjoldebran, para o ministro residente, coronel David Humphreys, datada de 
Argel, 16 de Agosto de 1794; cópia da carta do capitão Richard O'Brien para o ministro 
residente, coronel David Humphreys, datada de Argel, 21 de Agosto de 1794. Estas cartas 
estão anexas ao despacho nB. 142 do ministro residente, coronel David Humphreys, para o 
Secretário de Estado, Edmund Randolph, datado de Lisboa, 29 de Setembro de 1794. 

2 7 4 Id., ibid. Despacho n s . 140 do ministro residente, coronel David Humphreys, para o Secretário 
de Estado, Edmund Randolph, datado de Lisboa, 17 de Setembro de 1794. 

2 7 5 Id., ibid. Despachos na*. 141 e 142 do ministro residente, coronel David Humphreys, para o 
Secretário de Estado, Edmund Randolph, datados de Lisboa, respectivamente, 18 e 29 de 
Setembro de 1794. 

2 7 6 Id., ibid. Despacho nQ. 148 do ministro residente, coronel David Humphreys, para o Secretário 
de Estado, Edmund Randolph, datado de Lisboa, 30 de Outubro de 1794. 
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Entretanto, em Novembro de 1794, chegaram notícias que o Dei estava 
disposto a negociar um tratado de paz com os Estados Unidos e a receber 
um negociador para o efeito. Exigia-se, porém, tanto para a obtenção da paz 
como para a libertação dos cativos, uma soma de dinheiro muito elevada. 
Era difícil, contudo, conseguir-se a quantia necessária na Europa, pois 
Humphreys dizia não poder sacar sobre o ministro americano em Londres, 
nem sequer conseguia obter um empréstimo em Madrid ou Amesterdão, 
devido à complicada situação da Holanda. Assim, a melhor atitude a tomar 
para acalmar o soberano argelino, ganhar tempo e manter as negociações em 
aberto era a de embctrcar imediatamente para os Estados Unidos. 

Outra razão que o levara a considerar esta viagem prendia-se com o 
facto de Portugal poder entrar em guerra com a França. Recentemente, os 
franceses tinham apresado e levado dezasseis barcos portugueses para o seu 
país. Na sequência disto, Lisboa tinha dado ordens aos seus cruzadores a 
fim de capturarem e trazerem, para os seus portos, todos os navios gauleses 
que encontrassem. Assim, se um confronto luso-francês viesse a ter lugar, o 
governo português poderia ser obrigado a retirar a sua frota de Gibraltar, 
para proteger o seu comércio com o Brasil. Além disto, a intervenção da Grã-
Bretanha poderia levar à conclusão de uma trégua ou de uma paz entre 
Portugal e Argel e, se tal se viesse a verificar, os corsários teriam liberdade 
para navegar no Atlântico. Estas hipóteses não eram de pôr de parte, pois, 
os ministros portugueses, muitos dos quais eram anglófilos, estavam 
divididos acerca da política a adoptar pelo seu país. Por outro lado, a 
esquadra por tuguesa em Gibraltar estava enfraquecida, tendo o seu 
comandante pedido reforços. Nesta altura, os corsários argelinos estavam 
todos no mar, alguns ameaçavam passar o estreito de Gibraltar, enquanto 
outros se internavam no Mediterrâneo277. 

Na última, e extensa comunicação, que escreveu ao Secretário de 
Estado, antes de partir para a América, desenvolve alguns destes pontos, já 
apresentados no despacho anterior. Assim, as razões pelas quais resolvera ir 
aos Estados Unidos, nos finais do Outono, prendiam-se com o facto de esta 

2 7 7 Id., ibid. Despacho ne . 149 do ministro residente, coronel David Humphreys, para o Secretário 
de Estado, Edmund Randolph, datado de Lisboa, 10 de Novembro de 1794; cópia de uma carta 
secreta e confidencial do ministro residente, coronel David Humphreys, para Pierre Eric 
Skjoldebrand, datada de Lisboa, 9 de Novembro de 1794 anexa ao despacho n». 149. 
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ser uma boa maneira de desviar as atenções dos países contrários à 
negociação de uma paz com as potências do norte de Africa, além de que, só 
no seu país, podia t ra tar deste assunto com o seu governo, rodeado do 
secretismo e descrição necessários. Voltava a insistir nas vantagens da 
criação de u m a lotaria, pa ra angariação do dinheiro necessário ao 
pagamento da paz com Argel. Por um lado, poderia servir para moderar as 
exigência do Dei, pois mostraria as dificuldades experimentadas pelos norte -
americanos em reunir uma grande quantia, tornando patente que a sua 
nação não era rica. Por outro, como as potências contrár ias a estas 
negociações seriam levadas a pensar que o êxito destas estava longe de ser 
assegurado, não as dificultariam. De qualquer modo, a venda de bilhetes da 
lotaria, no estrangeiro, serviria para a obtenção de uma soma apreciável. 
Poder-se-ia também recorrer a empréstimos, e, logo que houvesse dinheiro 
disponível, dever-se-ia despachar um agente para Londres, a fim de comprar, 
relógios, brocados e diamantes, necessários para oferecer como presentes ao 
Dei de Argel278. 

O coronel David Humphreys, mesmo sem autorização do seu governo, 
iniciou a viagem no fim de Novembro, tendo chegado à América em Fevereiro 
de 1795. A sua intenção era a de conferenciar directamente com o presidente 
e voltar munido dos poderes necessários para negociar com as regências 
norte-africanas, quaisquer que fossem as circunstâncias que porventura 
viessem a surgir. Logo que desembarcou escreveu a George Washington, 
anunciando-lhe a sua chegada e referindo as matérias que vinha discutir. O 
diplomata cruzou-se no mar com o despacho de Edmund Randolph, datado 
de 8 de Novembro, no qual lhe era participado o desejo do Presidente de que 
continuasse a t ra tar de assun tos relativos aos potentados do Norte de 
África, tendo à sua disposição 800.000 dólares para negociar uma paz com o 
Dei de Argel. Além disto, o Secretário de Estado criticava-o pelo tom, 
demasiado humani tár io , posto nas s u a s comunicações e negava-lhe 
autorização para ir aos Estados Unidos2 7 9 . 

27S Id., Ibid. Despacho nQ. 151 do ministro residente, coronel David Humphreys, para o Secretário 
de Estado, Edmund Randolph, datado de Lisboa, 29 de Novembro de 1794. 

2 7 9 N.A.R.A. General records of the Department of State, Central files, Diplomatic and Consular 
Instructions, 1791-1801, vol. 2 (August 22, 1793 — June 1, 1795), p. 213-214. (National 
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Alguns quadrantes da vida política americana criticaram esta viagem, 
classificada por muitos de irreflectida e precipitada, tendo os responsáveis 
estadunidenses decidido que Humphreys devia aproveitar os bons ofícios de 
França, país então em paz com Argel. Além disto, o seu amigo Joel Barlow, 
na altura em Paris, era um bom agente para dar a conhecer às autoridades 
francesas as intenções dos Estados Unidos e negociar um tratado que, seria 
submetido à aprovação e ratificação dos emissários americanos, nomeados 
para o efeito. O diplomata, acompanhado por Joseph Donaldson, embarcou, 
em Abril de 1795, com destino a Gibraltar, onde chegou a 17 de Maio. 
Donaldson, que gozava da confiança de Edmund Randolph e de George 
Washington, fora nomeado consul em Tunes e Tripoli e acompanhava 
Humphreys na qualidade de secretário280. 

Do Rochedo, o ministro americano escrevia que o governo espanhol 
receava uma ruptura com Argel, mantendo, no entanto, duas fragatas e um 
brigue ao largo do Rochedo, de forma a impedir que os corsários passassem 
de surpresa. Constava-se também que o Dei tinha feito propostas de paz a 
Portugal, estando a decorrer negociações para o efeito. Referindo-se, ainda, o 
envio de um seu emissário a Lisboa, com o fim de anunciar uma diminuição 
das exigências feitas anteriormente. Humphreys não achava tais factos 
improváveis, nem se confessava surpreendido pelo facto da corte portuguesa 
ter adoptado uma ati tude diferente, pois, Martinho de Melo e Castro, 
ministro da marinha, falecera e o seu lugar fora ocupado por uma jun ta 
constituida por cinco almirantes, um dos quais era o almirante-mor. Apesar 
destes rumores, o comandante da esquadra lusa no estreito afirmava nada 
saber acerca deste assunto e não acreditar na veracidade das informações. 
Assim, na opinião do ministro americano, se tal se chegasse a verificar e 
caso as negociações dos Estados Unidos com os argelinos abortassem, nada, 
a não ser a conclusão rápida do equipamento das fragatas de guerra 
americanas, poderia evitar uma grande calamidade ao comércio. Para além 

Archives microfilm publication, M28, rolo 2). Despacho do Secretário de Estado, Edmund 
Randolph, para o ministro residente, coronel David Humphreys, datado de Filadélfia, 8 de 
Novembro de 1794, transcrito por HUMPHREYS, Frank Landon, ob. cit., vol. 2, p. 227; FIELD, 
Jr., James A., ob. cit., p. 37. 

2 8 0 HUMPHREYS, Frank Landon, ob. cit., vol. 2, p. 229-234. 

743 



disto, a única esperança residia no facto da França ter considerável 
influência nas potências berberescas2 8 1 . 

De Gibraltar, em consonância com as instruções recebidas quando 
estivera na América, o ministro americano partiu pa ra França, tendo 
entrado em Paris em fins de Junho , inícios de Julho. O representante dos 
Estados Unidos, nesta cidade, James Monroe, serviu de intermediário com o 
Comité de Salvação Pública, de quem obteve a ajuda pretendida. Entretanto, 
chegou a notícia à capital francesa que Joseph Donaldson, deixado por 
Humphreys em Gibraltar com ordens para se dirigir a Alicante caso quisesse, 
t inha ido a Argel e concluido um tratado com essa Regência. O coronel 
Humphreys decidiu, então, regressar a Lisboa, onde só chegou em meados de 
Novembro. O atraso da viagem ficou a dever-se à doença do comandante do 
navio que o devia transportar. Além disto, a jornada marítima, entre o Havre 
e a capital portuguesa, durou cerca de 40 dias e foi bastante tormentosa, 
tendo o ministro passado parte do tempo acamado, devido à febre que o 
atingiu. As condições atmosféricas eram de tal modo adversas, que toda a 
gente dava a embarcação de Humphreys como perdida. Aliás, dois navios 
provenientes desse mesmo porto francês tinham chegado ao Tejo em muito 
más condições. Uma vez em Portugal, verificou que o t ra tado já fora 
assinado e só esperava a sua aprovação. 

Os Estados Unidos assinaram um tratado com Argel, em Setembro de 
1795, apesar das diligências levadas a cabo pelo cônsul francês junto das 
potências berberescas não haverem sido muito frutuosas, nem terem 
auxiliado muito a causa americana2 8 2 . A ratificação do acordo, no entanto, 
ocorreria quando o Dei recebesse a totalidade do dinheiro. Como a soma 
exigida demorasse a chegar, os americanos viram-se obrigados a oferecer 
uma fragata.de 32 canhões para ganhar tempo. Ante isto, o Dei libertou os 

N.A.R.A. General records of the Department of State, Central files, Despatches from United 
States Ministers to Spain, vol. 3 (January 28, 1795 — October 17, 1797), (National Archives 
microfilm publication, M31 rolo 4). Despacho n e . 2 do ministro residente, coronel David 
Humphreys, para o Secretário de Estado, Thomas Pickering, datado de Gibraltar, 23 de Maio de 
1795. 

Carta de Pierre Eric Skjoldebrand para o ministro residente, coronel David Humphreys, datada 
de Argel, 10 de Setembro de 1795; Extracto da carta do ministro residente, coronel David 
Humphreys, para o Secretário de Estado, Edmund Randolph, datada de Lisboa, 28 de 
Novembro de 1795; Tratado de Paz e Amizade entre os Estados Unidos e o Dei de Argel. Estes 
documentos aparecem transcritos em ESTADOS UNIDOS, Congresso, ob. cit., vol. I, p. 530-531. 
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cativos e concedeu um prazo de 6 meses para o pagamento e tempo 
suficiente para a preparação com o envio dos equipamentos navais que 
deveriam dar anualmente. Por seu lado, James Simpson, cônsul americano 
em Gibraltar, conseguiu a renovação do tratado com Marrocos283 . 

As relações dos Estados Unidos com o Norte de África vão continuar 
no centro das preocupações do diplomata americano. Assim, a 18 de 
Dezembro de 1795 afirmava ser essencial a rápida nomeação de cônsules 
para os países desta região com os quais os norte-americanos mantinham 
relações de amizade.. E, se Humphreys insistia neste ponto era por não se 
querer tornar no agente comercial ou no corretor do seu país, nestas 
negociações. Aliás, tivera j á muito trabalho com tudo isto, sem esperar 
qualquer tipo de compensação. Todavia, e contrariamente a John Quincy 
Adams, ministro em Haia, não lhe tinha sido atribuido nenhum secretário, 
queixando-se que os seus rendimentos não lhe permitiam pagar a quem o 
ajudasse284 . Apesar disto, o diplomata continuou activo nas negociações 
com as potências berberescas, conforme se pode verificar através dos 
despachos de 23 de Janeiro e 24 de Fevereiro de 1796, bem como da 
correspondência expedida neste último mês para o negociador americano, 
Joel Barlow, para todos os capitães e marinheiros do seu país nessa 
Regência, assim como para Joseph Donaldson, Junior e para James Leander 
Cathcart, prisioneiro em Argel285. 

As negociações com este país, porém, não pareciam muito bem 
encaminhadas e o diplomata não poupava críticas ao Dei, que considerava 

2 8 3 Id., ibid. Despacho ne . 20 do ministro residente, coronel David Humphreys, para o Secretário 
de Estado, Timothy Pickering, datado de Lisboa, 18 de Novembro de 1795; HUMPHREYS, 
Frank Landon, ob. cit., vol. 2, p. 234-238; FIELD, Jr., James A., ob. cit., p. 37. 

2 8 4 N.A.R.A. General records of the Department of State, Central files. Despatches from United 
States Ministers to Spain, vol. 3 (January 28, 1795 — October 17, 1797), (National Archives 
microfilm publication, M31 rolo 4). Despacho nQ. 24 do ministro residente, coronel David 
Humphreys, para o Secretário de Estado, Timothy Pickering, datado de Lisboa, 18 de Dezembro 
de 1795. 

2 8 5 Id., ibid. Despachos ne». 27 e 30 do ministro residente, coronel David Humphreys, para o 
Secretário de Estado, Timothy Pickering, datados de Lisboa, 23 de Janeiro e 24 de Fevereiro de 
1796; cartas do ministro residente, coronel David Humphreys, para o negociador americano, 
Joel Barlow, datadas de Lisboa, 16, 17 e 30 de Fevereiro de 1796; carta do ministro residente, 
coronel David Humphreys, para os capitães, imediatos e navios americanos em Argel, datada de 
Lisboa, 16 de Fevereiro de 1796; carta do ministro residente, coronel David Humphreys, para 
James Leander Cathcart, datada de Lisboa, 7 de Fevereiro de 1796 e carta do ministro 
residente, coronel Daivid Humphreys, para Joseph Donaldson, Junior, datado de Lisboa, 16 de 
Fevereiro e 1796. 
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impaciente, inconstante, avarento e sem qualquer respeito pela opinião 
pública. Por outro lado, Joseph Donaldson, o encarregado das negociações, 
além de ter caído em descrédito junto do soberano, gozava de uma saúde 
precária, que se reflectia na sua conduta2 8 6 . Ao mesmo tempo, reafirmava a 
sua solicitude na conclusão de tratados de paz com Tunes e Tripoli, pois 
sem tais convénios os Estados Unidos não obteriam qualquer lucro no 
tráfico mediterrânico. Em sua opinião, porém, tais objectivos não poderiam 
ser alcançados com as diminutas somas disponíveis para o efeito e achava 
de boa política que o seu país fizesse propostas, ao Império Otomano, para a 
assinatura de um tratado de paz e comércio. Caso contrário, a Sublime 
Porta poder-se-ia sentir ofendida se se firmassem acordos com as potências 
norte-africanas, suas dependentes. Além disto, a iminência de uma guerra 
com a Rússia podia tornar aceitáveis as ofertas de paz norte-americanas2 8 7 . 
Foi difícil, porém, reunir a quantia necessária para enviar para Argel. Na 
Inglaterra, verificava-se uma escassez de ouro e prata e na Holanda não se 
conseguira o empréstimo pedido, devido a dificuldades no crédito causadas 
pela guerra. Contudo, através da correspondência estudada, verificámos que 
o diplomata não se poupou a esforços para juntar a soma requerida2 8 8 . 

Entretanto, Cathcart informara o Dei deste facto, o qual se mostrava 
impaciente com o atraso verificado. Este cativo americano mostrava-se 
deveras preocupado, pois os inimigos dos Estados Unidos aproveitavam 
todas as oportunidades para modificarem a disposição do Dei e do divã 
relativamente aos Estados Unidos, tornando-os antes favoráveis a Portugal, 

2 8 6 Id., ibid. Despacho ne . 27 do ministro residente, coronel David Humphreys, para o Secretário 
de Estado, Timothy Pickering, datado de Lisboa, 23 de Janeiro de 1796. 

2 8 7 Id., ibid. Despacho nQ. 30 do ministro residente, coronel David Humphreys, para o Secretário 
de Estado, Timothy Pickering, datado de Lisboa, 24 de Fevereiro de 1796. 

2 8 8 Id., (bid. Carta do ministro residente, coronel David Humphreys, para James Leander Cathcart, 
datada de Lisboa, 7 de Fevereiro de 1796; carta do ministro residente, coronel David 
Humphries, para Joseph Donaldson, datada de Lisboa, 16 de Fevereiro de 1796 e carta do 
ministro residente, coronel David Humphries, para o encarregado de negócios dos Estados 
Unidos em Madrid, datada de Lisboa, 29 de Fevereiro de 1796; cartas do ministro residente, 
coronel David Humphreys, para John & Francis Baring & C°. datada de Lisboa, 19 de Fevereiro 
e 9 de Março de 1796; carta do ministro residente, coronel David Humphreys, para o capitão 
Richard O'Brien, datada de Lisboa, 21 de Fevereiro de 1796; carta do ministro residente, 
coronel David Humphreys, para Patrick Joyes & Sons, datada de Lisboa, 29 de Fevereiro de 
1796; carta de John & Francis Baring & C°., para o ministro residente, coronel David 
Humphreys, datada de Londres, 1 de Março de 1796, anexa ao despacho n s . 34 do ministro 
residente, coronel David Humphreys, para o Secretário de Estado, Timothy Pickering, datado 
de Lisboa, 14 de Março de 1796; FIELD, Jr., James A., ob. cit., p. 37-38. 
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pois Lisboa tinha feito um acordo de paz com Argel. James Leander Cathcart 
tinha também sido informado que o agente de Portugal em Argel Don Juan 
Garigò, expedira despachos para a capital portuguesa, a fim de ser enviada 
uma pessoa para ratificar o convénio. O soberano argelino mostrava sinais 
de impaciência, dando um prazo limitado para a chegada da quantia que os 
Estados Unidos t inham aceitado pagar. Além disto, o divã mostrava-se 
arrependido de haver permitido que as negociações com os americanos 
tivessem atrasado as conversações com o gabinete português. Cathcart, 
contudo, não desistia de trabalhar pelos interesses do seu país, tendo pedido 
a intercessão dos grandes de Argel, jun to do Dei, a favor da causa 
estadunidense2 8 9. 

Igualmente, o negociador Joel Barlow, nos finais de Fevereiro de 
1796, chamava a atenção para o estado crítico das negociações e referia que 
o Dei se queria aproveitar do a t raso americano no cumprimento do 
prometido, devido aos termos do convénio acordado ou a ajustar com 
Portugal. Daí, que Barlow perguntasse a David Humphreys se o governo 
português não poderia ser persuadido a actuar em concerto com os Estados 
Unidos. E, por último, aconselhava o ministro a avisar do perigo todos os 
americanos, se o dinheiro destinado a Argel não chegasse e caso a paz luso-
argelina fosse efectivamente concluída290 . De facto, nos inícios de Março, 
em vista das alarmantes notícias recebidas, o diplomata tomou medidas 
para avisar os seus compatriotas envolvidos em actividades de carácter 
marítimo, e que de momento se encontravam na Europa, do perigo de 
navegarem no Mediterrâneo. Deste modo, pretendia evitar prejuízos caso as 
negociações com os argelinos abortassem2 9 1 . E Joel Barlow só conseguiu 

2 8 9 N.A.R.A. General records of the Department of State, Central files, Despatches from United 
States Ministers to Spain, vol. 3 (January 28, 1795 — October 17, 1797), (National Archives 
microfilm publication, M31 rolo 4). Cópia da carta de James Leander Cathcart para o ministro 
residente, David Humphreys, datada de Argel, 6 de Fevereiro de 1796, anexa ao despacho nQ. 
33 do ministro residente, coronel David Humphreys, para o Secretário de Estado, Timothy 
Pickering, datado de Lisboa, 9 de Março de 1796. 

2 9 0 Id., ibid. Cópia da carta de Joel Barlow para o ministro residente, David Humphreys, datada de 
Alicante, 26 de Fevereiro de 1796, anexa ao despacho nB. 33 do ministro residente, coronel 
David Humphreys, para o Secretário de Estado, Timothy Pickering, datado de Lisboa, 9 de 
Março de 1796. 

2 9 1 Id., ibid. Despacho nB. 33 do ministro residente, coronel David Humphreys, para o Secretário 
de Estado, Timothy Pickering, datado de Lisboa, 9 de Março de 1796; cópia da circular do 
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acalmar o Dei mediante a promessa do fornecimento de u m a fragata de 36 
canhões2 9 2 . 

Os ataques perpetrados por corsários argelinos contra a navegação 
dinamarquesa, as notícias de uma possível paz entre Portugal e Argel e a 
chamada a Lisboa do único navio de linha português, no estreito de 
Gibraltar, levaram o coronel Humphreys a aconselhar o recém-chegado 
enviado de Copenhaga, que vinha pedir protecção para a navegação do seu 
país, a solicitar uma entrevista a Luís Pinto de Sousa Coutinho. Através 
desta conversa, o diplomata dinamarquês poderia apurar se existia o perigo 
dos argelinos realizarem capturas no Atlântico e se estava prevista a retirada 
da esquadra portuguesa do estreito, o que, a verificar-se, permitiria a saída 
destes piratas do Mediterrâneo. No decurso da entrevista, o secretário de 
Estado português afirmou ter ouvido falar da hostilidade do Dei para com os 
dinamarqueses e assegurou que a marinha portuguesa lhes daria protecção. 
Contudo, fora ordenado o regresso a Lisboa, para um serviço especial, o 
único navio de linha que integrava a força naval lusa, constituída também 
por duas fragatas e um brigue. Ora, tal atitude, não era consentânea com 
uma protecção muito eficaz aos navios da Dinamarca. Sousa Coutinho, 
porém, assegurava o regresso ao estreito deste ou doutro vaso de guerra, mal 
o que fora deslocado para a capital portuguesa. Como o representante de 
Copenhaga considerasse sinceras as afirmações do secretário de Estado e 
David Humphreys não tivesse razões para duvidar dessa franqueza, só podia 
concluir serem erradas as informações recebidas de Argel293. Refira-se, a 
propósito, que numa carta, datada de 24 de J u n h o de 1796, Joel Barlow 
dava conta do fim das hostilidades entre Argel e a Dinamarca2 9 4 . 

ministro residente, coronel David Humphreys, para diversos representantes americanos na 
Europa, datada de Lisboa, 9 de Março de 1796, anexo ao despacho, na . 33 

2 9 2 FIELD, Jr., James A, ob. cit., p. 38. 

2 9 3 N.A.R.A. General records of the Department of State, Central files, Despatches from United 
States Ministers to Spain, vol. 3 (January 28, 1795 — October 17, 1797), (National Archives 
microfilm publication, M31 rolo 4). Despacho nQ. 42 do ministro residente, coronel David 
Humphreys, para o Secretário de Estado, Timothy Pickering, datado de Lisboa, 19 de Maio de 
1796. 

2 9 4 Id., ibid. Carta de Joel Barlow para o ministro residente, coronel David Humphreys, datada de 
Argel, 24 de Junho de 1796, anexa ao despacho ne . 55 do ministro residente, coronel David 
Humphreys, para o Secretário de Estado, Timothy Pickering, datado de Lisboa, 18 de Julho de 
1796. 
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Os Estados Unidos acabaram por ratificar o Tratado com Argel, o 
qual foi expedido para David Humphreys conjuntamente com ordens para 
que fosse enviado Dei. Mas este, na opinião do representante americano, 
ficaria apenas moderamente satisfeito com esta notícia2 9 5 . Algum tempo 
depois, os americanos prisioneiros nessa Regência foram libertados, tendo 
chegado sãos e salvos a Marselha, a bordo de um navio dinamarquês 2 9 6 . 
Apesar desta aparente melhoria das relações entre os dois países, um navio 
americano foi capturado, ao largo do cabo de Gat, admitindo o diplomata, 
no entanto, que tal fosse fruto de uma circunstância fortuita e não de uma 
acção deliberada2 9 7 . Humphreys , porém, não desistiu, cont inuando 
empenhado em reunir o dinheiro necessário para enviar para Argel298. 

Apesar das garantias dadas ao enviado da Dinamarca, de que falámos 
atrás, a esquadra portuguesa, ante a perspectiva de uma guerra com a 
Espanha, acabou por zarpar de Gibraltar, de modo que os corsários 
berberescos deixaram de ter quem os impedisse de sair do Mediterrâneo e 

2 9 5 Id., Ibid. Despacho nQ. 50 do ministro residente, coronel David Humphreys, para o Secretário 
de Estado, Timothy Pickering, datado de Lisboa, 24 de Junho de 1796. 

2 9 6 Id., (bid. Despacho nB. 61 do ministro residente, coronel David Humphreys, para o Secretário 
de Estado, Timothy Pickering, datado de Lisboa, 16 de Agosto de 1796; carta do cônsul Robert 
Montgomery para o ministro residente, coronel David Humphreys, datado de Alicante, 6 de 
Agosto de 1796, anexo ao despacho n s . 61 . 

2 9 7 Id., ibid. Despacho nQ. 65 do ministro residente, coronel David Humphreys, para o Secretário 
de Estado, Timothy Pickering, datado de Lisboa, 31 de Agosto de 1796; cópia da carta do 
cônsul Robert Montgomery para o ministro residente, coronel David Humphreys, datada de 
Alicante, 20 de Agosto de 1796 e cópia de um extracto da carta de Isaac Winslow Jr. para o 
cônsul em Málaga, Michael Morphy, datada de Alicante, 19 de Agosto de 1796, anexas ao 
despacho n s . 65, 

2 9 8 Id., ibid. Despacho n s . 65 do ministro residente, coronel David Humphreys, para o Secretário 
de Estado, Timothy Pickering, datado de Lisboa, 31 de Agosto de 1796; cópia das cartas de 
John & Francis Baring & CB., para o ministro residente, coronel David Humphreys, datadas de 
Londres, 2 e 9 de Agosto de 1796, cópia da carta do ministro residente, coronel David 
Humphreys, para John & Francis Baring & O»., datada de Lisboa, 25 de Agosto de 1796 e cópia 
da carta do ministro residente, coronel David Humphreys, para o representante americano em 
Londres, Rufus King, datada de Lisboa, 25 de Agosto de 1796, anexas ao despacho nB. 65; 
despacho ne. 68 do ministro residente, coronel David Humphreys, para o Secretário de Estado, 
Timothy Pickering, datado de Lisboa, 17 de Setembro de 1796; cópia das cartas de Joseph 
Donaldson para o ministro residente, coronel David Humphreys, datadas de Livorno, 8 de 
Setembro e 11 de Outubro de 1796 e cópia da carta do ministro residente, coronel David 
Humphreys, para Joseph Donaldson, datada de Lisboa, 29 de Novembro de 1796, anexa ao 
despacho n s . 78 do ministro residente, coronel David Humphreys, para o Secretário de Estado, 
Timothy Pickering, datado de Lisboa, 30 de Novembro de 1796; despacho n a . 79 do ministro 
residente, coronel David Humphreys, para o Secretário de Estado, Timothy Pickering, datado 
de Lisboa, 16 de Dezembro de 1796; carta do ministro residente, coronel David Humphreys, 
para John & Francis Baring & Cfl., datada de Lisboa, 10 de Dezembro de 1796, anexa ao 
despacho n s . 79 do ministro residente, coronel David Humphreys, para o Secretário de Estado, 
Timothy Pickering, datado de Lisboa, 16 de Dezembro de 1796. 
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entrar no Atlântico. Perante estas circunstâncias, na opinião do ministro 
americano, a única coisa que poderia, de momento, constituir um obstáculo 
seria o mau tempo e, mais do que nunca, era importante conseguir-se a paz 
com as potências berberescas2 9 9 . De facto, os argelinos capturaram três 
barcos portugueses no Atlântico e tentaram abordar, sem sucesso, uma 
fragata inglesa, julgando tratar-se de um vaso de guerra luso. O corsário 
sofreu pesadas baixas e foi enviado para Gibraltar, quando se descobriu o 
engano300 . Refira-se, contudo, que os diferendos entre os Estados Unidos e 
Argel não ficaram resolvidos, arrastando-se as negociações por mais algum 
tempo. Aliás, alguns dos problemas decorreram da incapacidade do Estados 
Unidos em cumpr i rem os prazos acordados e em fornecerem os 
equipamentos navais prometidos301 . 

Atento como estava aos acontecimentos do Norte de África, não 
passou desapercebida ao coronel David Humphreys a luta pelo trono de 
Marrocos, entre os irmãos Muley Ishem e Muley Soliman3 0 2 . De facto, tudo 
o que se passava nesta região merecia-lhe atenção, utilizando todas as 
fontes informativas disponíveis, desde a gazeta de Lisboa a relatos de 
viajantes que de lá tivessem vindo3 0 3 . 

Id., ibid. Despacho nB. 78 do ministro residente, coronel David Humphreys, para o Secretário 
de Estado, Timothy Pickering, datado de Lisboa, 30 de Novembro de 1796; cópia da carta do 
ministro residente, coronel David Humphreys, para Joseph Donaldson, datada de Lisboa, 29 de 
Novembro de 1796, anexa ao despacho nQ. 78; cópia da carta do ministro residente, David 
Humphreys, para o cônsul americano em Marrocos, James Simpson, datada de Lisboa, 30 de 
Novembro de 1796, anexa ao despacho n s . 79 do ministro residente, coronel David 
Humphreys, para o Secretário de Estado, Timothy Pickering, datado de Lisboa, 16 de Dezembro 
de 1796. 

Id., ibid. Despacho nQ. 86 do ministro residente, coronel David Humphreys, para o Secretário 
de Estado, Timothy Pickering, datado de Lisboa, 14 de Fevereiro de 1797. 

Despacho do Secretário de Estado, Timothy Pickering, para o ministro residente, coronel David 
Humphreys, datado de Filadélfia, 11 de Junho de 1796, transcrito por HUMPHREYS, Frank 
Landon, ob. cit., vol. 2, p . 244-246. 

N.A.R.A. General records of the Department of State, Central files, Despatches from United 
States Ministers to Portugal, vol. 3 (November 19, 1790 — September 17, 1793), (National 
Archives microfilm publication, M43, rolo 2). Despachos n s S 49 e 50 do ministro residente, 
coronel David Humphreys, para o Secretário de Estado, Thomas Jefferson, datados de Lisboa, 
respectivamente, 18 e 25 de Março de 1792; HUMPHREYS, Frank Landon, ob. cit., p. 139. 

N.A.R.A. General records of the Department of State, Central files, Despatches from United 
States Ministers to Portugal, vol. 4 (January 30 — November 29, 1794, (National Archives 
microfilm publication, M43, rolo 3). Despacho nB. 110 do ministro residente, coronel David 
Humphreys, para o Secretário de Estado, Edmund Randolph, datado de Lisboa, 23 de Fevereiro 
de 1794. 
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Assim, não admira que, nos inícios de Agosto de 1793, o coronel 
David Humphreys, avisado por u m a carta de Thomas Hickling, cônsul 
americano na ilha de S. Miguel, tenha ido, acompanhado do cônsul em 
Lisboa e de Jacob Dohrman, visitar vários elementos da família real 
marroquina, os quais estavam em Lisboa acompanhados pelo ministro das 
Finanças do seu país. Neste primeiro encontro foi-lhes oferecida, por parte 
dos representantes americanos, toda a assistência ao seu alcance. Os 
viajantes mostraram-se muito gratos com a atenção dispensada e com esta 
visita, a primeira que haviam recebido na capital portuguesa, bem como pelo 
serviços prestados por Thomas Hickling. 

O responsável pelas finanças marroquinas, com quem o diplomata 
jantara logo no dia do desembarque, mostrara-se grato e disponível para ser 
útil aos Estados Unidos. Este homem era uma personalidade importante 
tendo participado em várias negociações quer de carácter confidencial, quer 
com os países estrangeiros, durante o reinado do falecido imperador. 
Humphreys justificava tudo isto dizendo que as cortesias feitas a estas 
personagens, poderiam apenas vir a ser utéis num futuro mais ou menos 
longínquo, mas nunca seriam prejudiciais aos Estados Unidos. 

A corte de Lisboa tardou a manifestar o seu apreço a estes visitantes, 
porém, quando o fez não se poupou honrarias. Assim, desembarcaram de 
bordo da lancha da rainha debaixo de uma saudação real, estando à espera 
deles uma multidão, entre a qual se contava o Príncipe do Brasil. Uma vez 
em terra, foram recebidos com honras militares e conduzidos em carruagens 
ao Palácio das Necessidades. Segundo o diplomata americano estas pessoas 
julgavam-se muito importantes, e eram-no, sem dúvida, na sua pátria, pois 
delas dependera, muitas vezes, a vida de alguns seres humanos, bem como a 
paz e a guerra. Por outro lado, era o primeiro harém mourisco completo a 
visitar a Europa e o modo como fora recebido em Portugal, dados os mouros 
terem sido expulsos do país, não deixava de ser curioso. O objectivo da 
viagem destas altas personalidades parecia prender-se com a situação 
política de Marrocos, onde existia uma indefinição acerca de quem iria 
ocupar o trono. Aliás, nesta altura, Verão de 1793, nenhum país tinha ainda 
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assinado nenhum tratado com esta potência304 . A estada em Lisboa destes 
membros da família real do reino de Marrocos e dos seus acompanhantes 
não foi muito prolongada, pois a 15 de Agosto já t inham deixado o Tejo, sob 
escolta de um vaso de guerra português, com destino a Tânger3 0 5 . 

O enviado extraordinário de Marrocos nos Países Baixos escreveu a 
David Humphreys, em nome do imperador Muley Isham, assegurando-lhe 
que o tratado de paz e comércio assinado entre o anterior soberano e os 
Estados Unidos continuava em vigor, aceitando-se o cidadão americano 
William Sharpe como cônsul3 0 6 . 

No entanto, notícias de Tânger de 20 e 23 de Junho de 1794 davam 
conta da chegada de Muley Soliman a esta cidade, e de se terem armado 
algumas embarcações, não se sabendo, porém, contra quem iriam actuar ou 
se eram apenas uma forma de exibição. No entanto, Portugal, Espanha e 
Grã-Bretanha muito provavelmente não seriam alvo de ataques, por parte 
destes navios. Além do mais, Muley Soliman parecia ser o candidato 
preferido pelas potências ocidentais, para se tornar o próximo soberano 
marroquino307 . Estes preparat ivos navais não deixavam de preocupar 
Humphreys, pois temia que se destinassem a atacar o comércio americano. 
Essa a razão pela qual tentou determinar quais as verdadeiras intenções por 
trás de toda esta movimentação. E, apesar de não haver nenhuma indicação 
que a navegação dos Estados Unidos fosse um alvo a abater, na opinião do 

Id., Despatches from United States Ministers to Portugal, vol. 3 (November 19, 1790 — 
September 17, 1793), (National Archives microfilm publication, M43, rolo 2). Despacho nB. 77 
do ministro residente, coronel David Humphreys, para o Secretário de Estado, Thomas 
Jefferson, datado de Lisboa, 4 de Agosto de 1793. 

Id., ibid. Despachos nB. 78 e 80 do ministro residente, coronel David Humphreys, para o 
Secretário de Estado, Thomas Jefferson, datados de Lisboa, de 15 de Agosto e 1 de Setembro 
de 1793. 

Id., ibid. Carta do enviado extraordinário da corte de Marrocos, Masohed de la Mar, para o 
ministro residente, coronel David Humphreys, datada de Amesterdão, 1 de Julho de 1793, 
anexa ao despacho n s . 77 do ministro residente, coronel David Humphreys, para o Secretário 
de Estado, Thomas Jefferson, datado de Lisboa, 4 de Agosto de 1793. 

Id., Despatches from United States Ministers to Portugal, vol. 4 (January 30 — November 29, 
1794, (National Archives microfilm publication, M43, rolo 3). Extractos de duas cartas enviadas 
de Tânger, datadas de 20 e 23 de Junho de 1794 e extracto de uma carta de James Simpson, 
datada de Gibraltar, 26 de Junho de 1794, anexos ao despacho nQ. 130 do ministro residente, 
coronel David Humphreys, para o Secretário de Estado, Edmund Randolph, datado de Lisboa, 
19 de Julho de 1794; despacho nQ. 133 do ministro residente, coronel David Humphreys, para 
o Secretário de Estado, Edmund Randolph, datado de Lisboa, 29 de Julho de 1794; extracto de 
uma carta, para o ministro residente, coronel David Humphreys, datada de Gibraltar, 7 de 
Julho de 1794. 
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representante americano em Lisboa, seria útil a nomeação de um cônsul 
para Marrocos308. 

Portugal e Espanha acabaram por se apanhados no conflito dinástico 
marroquino, pois forças navais leais a Muley Soliman capturaram navios 
dos dois países ibéricos, que t inham ido carregar cereais a portos sob o 
domínio de Muley Ishem3 0 9 . Por outro lado, em Outubro de 1794, correram 
rumores que os cruzadores saídos de Salé t inham como objectivo 
capturarem navios americanos, suecos e dinamarqueses. Estes boatos, 
juntamento com o facto dos Estados Unidos não terem nenhum barco de 
guerra em águas europeias teve como efeito o aumento dos prémios dos 
seguros. E, apesar de não haver nada que apoiasse estas suposições, o 
coronel Humphreys achava que seria bom tentar a conciliação com Muley 
Soliman, mandando um cônsul apresentar-lhe congratulações e entregar-lhe 
presentes31 °. 

Em Novembro, porém, a notícia de que várias embarcações deste 
príncipe estavam no mar causou apreensões. Os países, entre os quais se 
contavam os Estados Unidos, que não haviam renovado os seus tratados 
com. este pretendente ao trono marroquino, nem t inham cônsules em 
Tânger, temiam pelos seus navios mercantes. A fim de tentar evitar esta 
calamidade, o coronel David Humphreys escreveu uma memória a Muley 
Soliman311 , na qual, em tom adulatório, lembrava o tratado assinado com o 
pai e a nomeação de Thomas Barclay para a sua renovação. Informava-o 
também que os presentes que lhe eram destinados se encontravam já em 
Gibraltar, não tendo, contudo, ainda, chegado à Europa a comissão 
americana encarregada de renegociar o acordo. E explicava que regressava 
aos Estados Unidos, para apurar a verdade dos factos. Por último, lembrava 
as gentilezas feitas a elementos da família real marroquina tanto pelo 

Id., ibid. Despacho ne . 134 do ministro residente, coronel David Humphreys, para o Secretário 
de Estado, Edmund Randolph, datado de Lisboa, 11 de Agosto de 1794. 

Id., Ibid. Despacho nQ. 142 do ministro residente, coronel David Humphreys, para o Secretário 
de Estado, Edmund Randolph, datado de Lisboa, 29 de Setembro de 1794. 

Id., (bid. Despacho n°. 146 do ministro residente, coronel David Humphreys, para o Secretário 
de Estado, Edmund Randolph, datado de Lisboa, 13 de Outubro de 1794. 

Id., Ibid. Despacho n°. 149 do ministro residente, coronel David Humphreys, para o Secretário 
de Estado, Edmund Randolph, datado de Lisboa, 10 de Novembro de 1794. 
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consul Hickling nos Açores, como por ele próprio em Lisboa3 1 2 . Es t a 
memória foi primeiramente enviada para J ames Simpson, cônsul dos 
Estados Unidos em Gibraltar, a fim de ser t raduzida para árabe ou 
espanhol, o qual ficava encarregado de a fazer chegar às mãos do príncipe 
marroquino, indo, se necessário, ele próprio entregá-la313 . 

No entanto, os representantes estrangeiros em Marrocos acabaram 
por reconhecer Soliman como soberano. Deste modo, tornava-se muito 
provável o apresamento e consequente condução para os portos do seu país 
de todos os veleiros americanos que encontrassem. O mais alarmante, 
porém, era possibilidade de um entendimento entre marroquinos e argelinos, 
pois, se tal acontecesse, estes poderiam utilizar portos de Marrocos. Deste 
modo, e apesar de todos os esforços da esquadra portuguesa, poderiam ser 
tentados a aventurarem-se no Atlântico314. 

Antes da partida para os Estados Unidos, nos finais de Novembro de 
1794, a que já aludimos, as relações com Marrocos continuavam no centro 
das preocupações do coronel David Humphreys. Assim, recomendava à 
pessoa que fosse encarregada de t ra tar com esse país, para se dirigir 
directamente a Gibraltar, a fim de tomar conhecimento da situação. Muley 
Soliman parecia ter sentimentos amigáveis para com os norte-americanos e 
o dinheiro necessário para as negociações era pouco, quando comparado 
com o exigido por Argel. Por outro lado, considerava estas negociações mais 
importantes que as, então em curso, com os argelinos, sendo necessário 
uma certa urgência. Um atraso, tal como já referira, poderia levar à 
conclusão de um t ra tado entre Argel e Marrocos, de modo que era 
conveniente ligar os interesses deste potentado aos dos Estados Unidos. 
Este acordo era essencial , pois excluiria os argelinos dos portos de 

Id., ibid. Memória do ministro residente, coronel David Humphreys, para o pretendente ao trono 
de Marrocos Muley Soliman, datada de Lisboa, 3 de Novembro de 1794, anexa ao despacho ne . 
149 do ministro residente, coronel David Humphreys, para o Secretário de Estado, Edmund 
Randolph, datado de Lisboa, 10 de Novembro de 1794. 

Id., ibid. Despacho do ministro residente, coronel David Humphreys, para o cônsul americano 
em Gibraltar, James Simpson, datado de Lisboa, 4 de Novembro de 1794, anexo ao despacho 
nQ. 149 do ministro residente, coronel David Humphreys, para o Secretário de Estado, Edmund 
Randolph, datado de Lisboa, 10 de Novembro de 1794. 

Id., ibid. Despacho nQ. 150 do ministro residente, coronel David Humphreys, para o Secretário 
de Estado, Edmund Randolph, datado de Lisboa, 18 de Novembro de 1794. 

754 



Marrocos, assegurando a s u a utilização pelos norte-americanos, se as 
negociações com Argel falhassem, ou se, em caso de desentendimento com a 
Grã-Bretanha ou a Espanha, não pudessem utilizar Gibraltar e Algeciras. 

Para captar as boas graças de Muley Soliman, que Humphreys achava 
ser o candidato mais provável a sentar-se no trono, aconselhava a oferta de 
pequenas armas e pequenas peças de artilharia. E ia, ainda, mais longe ao 
sugerir as enormes vantagens que adviriam para a causa americana, se 
sapadores-mineiros, engenheiros e artilheiros ajudassem este pretendente a 
tomar posse da sua capital3 1 5 . Enquanto o diplomata esteve na América a 
situação interna de Marrocos conheceu novos desenvolvimentos, tendo 
Muley Soliman adquirido mais territórios. E, apesar de a 7 de Janeiro de 
1795 ter endereçado uma carta a David Humphreys, exprimindo a sua 
disponibilidade para renovar o tratado de paz com os Estados Unidos, os 
seus vasos de guerra apresaram uma embarcação inglesa, julgando tratar-se 
de um navio americano. Por outro lado, como as várias potências europeias 
tencionassem oferecer avultados presentes a Muley Soliman, a dádiva dos 
Estados Unidos iria parecer insignificante, pelo que o diplomata esperava 
que as negociações se desenrolassem antes da chegada dos donativos316 . O 
cônsul dos Estados Unidos em Gibraltar, James Simpson, acabou por ser 
nomeado pelo coronel David Humphreys, para negociar um acordo com este 
pretendente ao trono marroquino3 1 7 . 

No entanto, em Abril de 1796, Marrocos continuava dividido entre as 
duas facções que se guerreavam, tendo navios portugueses, dinamarqueses e 
suecos, que se dirigiam a portos na posse de Muley Ishem, sido capturados 
pelas forças fiéis a Muley Soliman. Ante isto, o ministro americano era de 
opinião que os Estados Unidos deviam ter uma pequena força naval, pronta 

3 1 5 Id., ibid. Despacho nB. 151 do ministro residente, coronel David Humphreys, para o Secretário 
de Estado, Edmund Randolph, datado de Lisboa, 29 de Novembro de 1794. 

3 1 6 Id., Despatches from United States Mtntsters to Spain, vol. 3 (January 28, 1795 — October 17, 
1797), (National Archives microfilm publication, M31 rolo 4). Despacho n a . 1 do ministro 
residente, coronel David Humphreys, para o Secretário de Estado, Thomas Pickering, datado de 
Gibraltar, 1 de Maio de 1795. 

3 1 7 Id., ibid. Carta do ministro residente, coronel David Humphreys, para Muley Soliman, datada 
de Gibraltar, 28 de Maio de 1795, anexa ao despacho nQ. 3 do ministro residente, coronel 
David Humphreys, para o Secretário de Estado, Thomas Pickering, datado de Gibraltar, 24 de 
Maio de 1795. 
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a fazer-se ao mar, de forma a evitar os males decorrentes de uma súbita 
alteração do estado de coisas nesta potência norte-africana. Uma mudança 
súbita, aliás, poderia significar a ruína do comércio estadunidense com o sul 
da Europa. 

Chegara, entretanto, a Lisboa um embaixador de Muley Isham, a 
pedir a protecção da esquadra portuguesa, estacionada no estreito de 
Gibraltar, para todas as embarcações que se dirigissem ao território 
controlado pelo seu soberano, com o fim de transportar trigo para Portugal. 
Este tráfico era, de resto, importante para as várias nações europeias, com 
dificuldades de abastecimento. De facto, a quantidade de cereal exportada 
pela região em poder de Muley Isham para a Espanha, Portugal e Inglaterra 
tinha aumentado muito no decurso do ano anterior. Por isso, sem esta fonte 
de abastecimento Portugal teria conhecido a fome, pois não pudera receber 
trigo de outras regiões do Mediterrâneo, da América ou do norte da 
Europa3 1 8 . 

Em meados de Julho, Humphreys soube que vários barcos de Muley 
Soliman estavam ao largo de um dos principais portos na posse do irmão, 
cujo objectivo era o de capturar todas as embarcações que tentassem entrar 
ou sair do referido porto, representando, por isso, um perigo adicional para a 
navegação americana3 1 9 . Ao mesmo tempo, notícias provenientes de Tânger 
referiam a captura de seis navios portugueses, de um inglês e de um 
americano, tendo Muley Ishem armado um corsário para apresar todos os 
veleiros cujo destino era o território dominado pelo irmão. Um barco inglês 
aprisionado fora, porém, libertado após se ter verificado que o seu destino 
não era nenhum porto africano. Assim, devido à guerra civil em Marrocos, 
todos os navios estadunidenses que navegassem ao largo da costa desta 
potência, corriam perigo, mesmo quando não se dirigiam a nenhum dos seus 
portos, cabendo ao governo americano decidir qual a conduta a seguir320 . 

Id., ibid. Despacho nQ. 39 do ministro residente, coronel David Humphreys, para o Secretário 
de Estado, Timothy Pickering, datado de Lisboa, 26 de Abril de 1796. 

Id., Ibid. Despacho nQ. 54 do ministro residente, coronel David Humphreys, para o Secretário 
de Estado, Timothy Pickering, datado de Lisboa, 16 de Julho de 1796. 

Id., Ibid. Despacho nfi. 55 do ministro residente, coronel David Humphreys, para o Secretário 
de Estado, Timothy Pickering, datado de Lisboa, 18 de Julho de 1796. 
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Além disto, Muley Soliman avisara que declararia guerra aos Estados 
Unidos, se as embarcações desta potência continuassem a frequentar os 
portos controlados pelas forças do irmão. Ora, ante esta perspectiva nada 
animadora, o coronel Humphreys resolvera avisar os seus concidadãos e 
escrever uma carta a Muley Soliman, com o intuito de o dissuadir dos seus 
propósitos321. Este, porém, passou das ameaças à prática, tendo capturado 
uma embarcação estadunidense. Os comerciantes americanos, contudo, não 
fizeram caso dos avisos e manifestaram intenção de continuar a negociar 
com Marrocos. Ante isto, o diplomata afirmava não poder fazer nada acerca 
deste assunto, pois só uma ordem categórica do governo e talvez uma força 
naval conseguissem impedir os seus concidadãos de realizar tal tráfico. E, 
mais uma vez, chamava a atenção para a necessidade do seu país manter 
algumas fragatas de guerra em águas mediterrânicas3 2 2 . No entanto, o 
Secretário de Estado não parecia considerar muito grave o facto dos 
negociantes norte-americanos insistirem em continuar a realizar trocas 
comerciais, com os territórios marroquinos sob o domínio de Muley Ishem, o 
que, obviamente, desagradava ao irmão. O coronel Humphreys, porém, não 
era da mesma opinião e dizia esperar que as consequências de tudo isto 
apenas viessem a afectar as pessoas envolvidas no tráfico323. Por outro lado, 
durante bastante tempo, confiara que o seu governo tomaria medidas para 
impedir os seus compatriotas de continuarem a realizar trocas comerciais 
com esta região. Temia que tal actividade acabasse por envolver os Estados 
Unidos numa guerra, hipótese ultrapassada com as medidas tomadas por 

3 2 ! Id., Ibid. Despacho nB. 78 do ministro residente, coronel David Humphreys, para o Secretário 
de Estado. Timothy Pickering, datado de Lisboa, 30 de Novembro de 1796. 

3 2 2 Id., ibid. Despacho ne . 79 do ministro residente, coronel David Humphreys, para o Secretário 
de Estado, Timothy Pickering, datado de Lisboa, 16 de Dezembro de 1796; notificação do 
ministro residente, coronel David Humphreys, datada de Lisboa, 24 de Novembro de 1796; 
carta do ministro residente, coronel David Humphreys, para Muley Soliman, datada de Lisboa, 
30 de Novembro de 1796; cópia da carta do ministro residente, coronel David Humphreys, 
para o cônsul em Marrocos, James Simpson, datada de Lisboa, 30 de Novembro de 1796; 
tradução da carta de Giuseppe Chiappe para o cônsul americano em Cádis, datada de Mogador, 
23 de Novembro de 1796, anexas ao despacho nB, 79. 

3 2 3 Id., ibid. Despacho nB. 91 do ministro residente, coronel David Humphreys, para o Secretário 
de Estado, Timothy Pickering, datado de Lisboa, 20 de Março de 1797. 
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Portugal e com a chegada a este pais de cereais, provenientes de Amesterdão 
e do norte da Europa3 2 4 . 

O coronel Humphreys desejava também a paz com Tunes e Tripoli, 
pois, era muito importante que os americanos pudessem navegar livremente 
no Mediterrâneo325. De facto, em 1796, os Estados Unidos negociaram a paz 
ou, pelo menos, o prolongamento da t régua com Tunes , sendo as 
conversações conduzidas por um certo Famin3 2 6 . No entanto, ainda a trégua 
entre os dois países não havia expirado, e já barcos americanos t inham sido 
alvo de captura pelos tunes inos , como foi o caso da escuna Eíiza de 
Boston3 2 7 A 6 de Outubro, o diplomata americano noticiava a conclusão de 
uma trégua por um período de seis meses entre o seu país e Tunes e 
libertados os prisioneiros feitos a bordo da escuna Eliza. Este acordo, porém, 
fora negociado em Argel, por instigação e com a aprovação do Dei, e 
conduzido por um agente do soberano tunesino, sem que este tivesse disso 
conhecimento328. Este facto explica que, no final de Novembro de 1796, o 
coronel Humphreys afirmasse esperar que no ano seguinte o seu país 
disporia de algumas fragatas capazes de apoiarem e protegerem o comércio 

324 IIJ n a c j i o n g entertained hopes and expectation that the government of the United States would 
have taken effectual measures to prevent their citizens from prosecuting the trade they were so 
imprudently engaged in to Saffi and other ports of Morocco in hostility to the reigning emperor 
Muley Soliman, as I was under great apprehension the prosecution of that trade would involve 
the United States in war with him. But as the paliative measures which have been taken on this 
side of the Atlantic have postponed this disastrous event to the present time; I have now begin 
to flatter myself that the great plenty of wheat which is arriving here daily from Amsterdam and 
the north of Europe will prevent that disaster altogether, by distroying the temptations to that 
trade, althó government should not think the subject worthy of their interference." Id., ibid. 
Despacho ne. 94 do ministro residente, coronel David Humphreys, para o Secretário de Estado, 
Timothy Pickering, datado de Lisboa, 15 de Abril de 1797. 

3 2 5 Id., Despatches from United States Ministers to Portugal, vol. 4 (January 30 — November 29, 
1794, (National Archives microfilm publication, M43, rolo 3). Despacho nQ. 151 do ministro 
residente, coronel David Humphreys, para o Secretário de Estado, Edmund Randolph, datado 
de Lisboa, 29 de Novembro de 1794. 

3 2 6 Id., Despatches from United States Ministers to Spain, vol. 3 (January 28, 1795 — October 17, 
1797), (National Archives microfilm publication, M31 rolo 4). Despacho nQ. 59 do ministro 
residente, coronel David Humphreys, para o Secretário de Estado, Timothy Pickering, datado 
de Lisboa, 10 de Agosto de 1796; carta não assinada dirigida ao ministro residente, coronel 
David Humphreys, datada de Marselha, 22 de Julho de 1796, anexa ao despacho nB. 59. 

3 2 7 Id., ibid. Despacho nQ. 54 do ministro residente, coronel David Humphreys, para o Secretário 
de Estado, Timothy Pickering, datado de Lisboa, 16 de Julho de 1796; FIELD, Jr., James A., ob. 
cit., p. 38. 

3 2 3 Id., ibid. Despacho nB. 70 do ministro residente, coronel David Humphreys, para o Secretário 
de Estado, Timothy Pickering, datado de Lisboa, 6 de Outubro de 1796. 
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estadunidense no Mediterrâneo, pois não sabia se os Estados Unidos 

conseguiriam concluir a paz com Tunes e Tripoli329. 
No final de Janeiro de 1797, o capitão O'Brien estava em Lisboa com 

a notícia da conclusão da paz entre os Estados Unidos e Tripoli. O Bei de 
Tunes, no entanto, não aceitara os termos que o Dei de Argel propusera em 
nome dos americanos. O monarca argelino, aliás, invadira o território 
tunesino numa acção com o objectivo de obrigar este potentado a assinar a 
paz com os norte-americanos, pelo que se esperava para breve a conclusão 
de um convénio330 . De facto, de acordo com o historiador James Field 
Junior, ao fim de um ano no poder, a administração Adams, negociara 
tratados com as potências norte-africanas e conseguira abrir o Mediterrâneo 
ao comércio americano3 3 1 . 

Alguns anos depois de ter deixado Lisboa, William Smith, na 
dedicatória, a D. João, do Poem on the Industry of the United States of 
America, classificava de positiva a sua missão em Portugal, para onde fora 
enviado com o propósito de cimentar e consolidar a amizade entre os dois 
países. No decurso da sua estada conseguira fomentar as relações entre 
portugueses e norte-americanos, nunca se envolvera em qualquer polémica e 
gozara sempre das boas graças da casa de Bragança332- Aliás, segundo Raul 
d'Eça esta missão foi frutuosa, mesmo que não conseguisse autorização por 
parte de Lisboa, para a livre entrada de farinha americana em território 

3 2 9 Id., ibid. Despacho nQ. 78 do ministro residente, coronel David Humphreys, para o Secretário 
de Estado, Timothy Pickering, datado de Lisboa, 30 de Novembro de 1796. 

3 3 0 Id., ibid. Despacho n°. 83 do ministro residente, coronel David Humphreys, para o Secretário 
de Estado, Timothy Pickering, datado de Lisboa. 31 de Janeiro de 1797. 

3 3 1 FIELD, Jr., James A., ob. cit., p. 38 

3 3 2 Segundo Frank Landon Humphreys o Poem on the National Industry of the United States deve 
ter sido apreciado por George Washington, até porque era de um patriotismo intenso e sem 
mácula. Foi publicado em 1794 e, como atingiu popularidade, voltou a ser reimpresso dois 
anos depois, contudo, não consta da versão final das suas obras aparecida em 1804. David 
Humphreys escreveu outros versos acerca de Portugal, nunca publicados, que aparecem num 
carta escrita à esposa do general Nathaniel Greene, nos quais elogiava o clima e as belezas de 
Portugal e fazia uma. referência ao Tejo, onde chegavam os produtos do Brasil. Nas estrofes 
incluídas na referida missiva canta também as belezas e a frescura de Sintra, dizendo, ainda, 
que um Pombal e um braço labutador eram suficientes para fazer Portugal grande. 
HUMPHREYS, Frank Landon, ob. cit., vol. 2, p. 148-150; 265. 
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português333 . Conforme acabámos de ver, nos anos em que serviu o seu país 
como ministro residente junto da corte portuguesa, revelou-se um activo 
defensor dos interesses americanos e pugnou pela melhoria das relações do 
seu país com as potências berberescas. Além disto, apesar das suspeitas de 
Pina Manique, parece ter mant ido um bom relacionamento com as 
autoridades portuguesas, nomeadamente com o secretário de Estado dos 
Negócios Estrangeiros, Luís Pinto de Sousa Coutinho. 

7.2. John Quincy Adams 

John Quincy Adams, filho de John Adams, que ocupou os cargos de 
vice-presidente e presidente dos Estados Unidos, e ele próprio próprio sexto 
presidente, de 1825 a 1829, era o representante do seu país em Haia quando, 
em 1796, foi escolhido para ministro plenipotenciário em Lisboa. Apesar de, 
em Abril de 1797, lhe haverem sido expedidas instruções a fim de partir sem 
demora e de ter deixado a Holanda, via Londres, com destino à capital 
portuguesa, para onde chegou a enviar livros e roupas, Quincy Adams nunca 
ocupou o posto em que fora provido3 3 4 . Aliás, a 10 de Abril de 1797, 
escreveu ao coronel David Humphreys informando-o de ter j á recebido as 
suas credenciais e pretender partir para Portugal a 1 de Junho 3 3 5 . 

No e n t a n t o , n e s s e m e s m o m ê s , foi n o m e a d o ministro 
plenipotenciário em Berlim, tendo esta designação sido confirmada pelo 
Senado, por u m a maioria de 17 votos contra 12 3 3 6 . Quando partiu da 

3 3 3 EÇA, Raul de, ob. cit., p. 72. 

3 3 4 A.N.T.T., Ministério dos Negócios Estrangeiros, Arquivo Central, correspondência das Legações 
Portuguesas. Washington, caixa 551 (1797-1812). Ofício n°. 115 do ministro residente, 
Cipriano Ribeiro Freire, para o Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, 
Luís Pinto de Sousa Coutinho, datado de Filadélfia, 5 de Maio de 1797; MAGALHÃES, José 
Calvet de, ob. cit., p. 54; STEINER, Bernard C — Correspondence of William Smith, American 
minister to Portugal. «The Sewanee Review», Nova Iorque, 14 (1) Jan. 1906, p. 86; EÇA, Raul 
de, ob. ctt., p. 76. 

3 3 5 N.A.R.A. General records of the Department of State, Central files. Despatches from United 
States Ministers to Spain, vol. 3 (January 28, 1795 — October 17, 1797), (National Archives 
microfilm publication, M31 rolo 4). Despacho n°. 98 do ministro residente, coronel David 
Humphreys, para o Secretário de Estado, Timothy Pickering, datado de Lisboa, 5 de Maio de 
1795. 

3 3 6 A.N.T.T., Ministério dos Negócios Estrangeiros, Arquivo Central, correspondência das Legações 
Portuguesas. Washington, caixa 551 (1797-1812). Ofício n^. 118 do ministro residente, 
Cipriano Ribeiro Freire, para o Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, 
Luís Pinto de Sousa Coutinho, datado de Filadélfia, 15 de Junho de 1797. 
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Holanda para Inglaterra, ainda não sabia da alteração do seu destino, pois 
este só chegou ao conhecimento de António de Araújo de Azevedo, enviado 
extraordinário em Haia e ministro plenipotenciário em Paris, depois do 
navio de John Quincy Adams ter zarpado. O representante português, 
contudo, supunha que o diplomata estadunidense iria à capital da Prússia 
apenas para renovar o tratado de comércio que ligava este país aos Estados 
Unidos e, uma vez esta missão cumprida, seguiria para Lisboa. Não deixava, 
todavia, de referir que os americanos queriam ter um representante em 
Berlim e talvez o facto de Quincy Adams ser filho do Presidente dos Estados 
Unidos convencesse os prussianos a aceitarem-no337. 

Em Fevereiro desse ano tinham-lhe sido expedidas as credenciais e as 
instruções necessárias para o desempenho da sua missão. Ordenava-se-lhe 
que tentasse conseguir a admissão de farinhas em território português e 
obtivesse informações sobre o Brasil, pois seria vantajoso para ambos os 
países se os norte-americanos pudessem negociar directamente com esta 
colónia. Além disto, eram-lhe dadas a conhecer queixas contra o corpo 
consular estadunidense em Portugal, bem como a situação do consulado em 
Lisboa, sendo-lhe pedido para determinar de que modo podiam ser 
incrementadas as relações comerciais luso-americanas338 . 

7.3. William Loughton Smith 

Depois de John Quincy Adams ter sido escolhido para representar o 
seu país na capital da Prússia, William Loughton Smith foi designado, em 

337 -,Mr A d a m s ministro nomeado pelos Estdos Unidos da America para essa corte partio para 
Inglaterra depois de estar detido bastantes dias em Maasluis por contrariedade de ventos, mas 
depois de ter o navio partido chegou a noticia de estar nomeado para ir a Berlim: suponho que 
irà logo aquela corte para renovar o tratado de comercio que expira este anno, e que nao tendo 
outro fim esta missão extraordinária, acabada ela passará à Lisboa. Todavia os americanos 
dezejaõ ter hum ministro em Berlim e talvez em razaõ de ser filho do Prezidente do Congresso 
ela condescenda com a pertençaõ." Id., correspondência das Legações Portuguesas. Paris, caixa 
577 (1795-1797). Ofício n s . 23 do ministro plenipotenciário, António de Araújo de Azevedo, 
para o Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa 
Coutinho, datado de Borbeck, perto de Haarlem, 12 de Julho de 1797. 

3 3 8 N A R A General records of the Department of State, Central files, Dipfomaíic and Consular 
instructions, 1791-1801 vol. 4 (January 23, 1791 —August 16, 1793), (National Archives 
microfilm publication, M28, rolo 4), p . 11-13. Despacho do Secretário de Estado, Timothy 
Pickering, para o ministro residente em Haia, nomeado ministro plenipotenciário em Lisboa, 
John Quincy Adams, datado de Filadélfia, 17 de Fevereiro de 1797. 
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seu lugar, ministro plenipotenciário em Lisboa339. Alguns anos depois, John 
Adams considerava esta nomeação de Smith para a capital portuguesa e do 
seu filho para Berlim, como o acto da sua administração que mais polémica 
provocara340. O Secretário de Estado, Timothy Pickering, não era da mesma 
opinião, pois, em seu entender, a missão enviada a França pelo Presidente 
t inha causado um maior desagrado do que este episódio entre os seus 
próprios apoiantes, os federalistas. E Timothy Pickering afirmava nunca ter 
ouvido dizer que John Adams mandara John Quincy Adams para a capital 
da Prússia, a fim de deixar o posto em Lisboa para William Smith. Aliás, no 
entender do Secretário de Estado, John Adams nomeara o seu filho mais 
velho para Berlim, porque achara que, em termos diplomáticos, esta cidade 
era mais importante que Lisboa341. 

William Loughton Smith nasceu por volta de 1758, estudou na 
Europa, tendo cursado Direito em Londres. Depois de regressar aos Estados 
Unidos exerceu advocacia em Charleston, fez parte da Assembleia da 
Carolina do Sul e foi membro do Congresso até à altura em que foi enviado 
para Portugal, onde se manteve até 1801. Após es ta da ta continuou no 
continente europeu por mais dois anos, voltando aos Estados Unidos, em 
1803, onde retomou a sua profissão de advogado, tendo falecido em 1812. 
William Smith, tal como o coronel David Humphreys, era um federalista 
convicto, sendo adversário dos republicanos em geral e de Thomas Jefferson 
em particular, contra quem publicou dois escritos, um aparecido em 1792, 
intitulado The Politicks and Views of a Certain Party e u m outro The 

3 3 9 MAGALHÃES, José Calvet de, ob. cit., 347; Letters of William Smith, minister to Portugal. «The 
South Carolina Historical and Genealogical Magazine», Charleston, 25 (3),Jul. 1924, p. 57. 

3 4 0 L.C. Papers of William Loughton Smith (1792-1801). Carta particular do Secretário de Estado, 
Timothy Pickering, para o ministro plenipotenciário, William Smith, datada de Filadélfia, 7 de 
Maio de 1800. 

3 4 1 "In my letter of May 7th, I mentioned the Presidents' declaration, that the appointment of you to 
Lisbon and of his son to Berlin, has caused more clamour than any act of his administration. 
This was not the fact: the mission to France was ten fold, I may say a hundred fold more 
displeasing to the federalists. And as to the jacobins, they reprobated foreign missions in 
general; always excepting that to the "Great Nation". But the reason he assigned for sending his 
son to Berlin, to make room for you at Lisbon, I never heard before. The mission to Berlin like 
the subsequent one to France, was exclusively his own act. He thought Berlin a more 
importante theatre, and therefore sent his son thither. This was and is my opinion." Id., Ibid. 
Carta do Secretário de Estado, Timothy Pickering, para o ministro plenipotenciário, William 
Smith, datada de Filadélfia, 7 de Junho de 1800. 
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Pretensions of Thomas Jefferson to the Presidency Examined, datado de 
1796342. 

Em 1799, foi escolhido pelo Presidente, John Adams, para negociar 
um tratado com a Porta Otomana, designação que foi sancionada pelo 
Senado. O diplomata, porém, nunca chegou a ocupar este cargo3 4 3 , o que 
lhe causou um certo desgosto, pois queixava-se da insipidez e da 
tranquilidade de Lisboa. Ao mesmo tempo, não deixara de recordar que, 
aquando da sua nomeação, pudera optar entre a Holanda e Portugal3 4 4 . 
William Smith foi censurado por vários quadran tes da vida pública 
americana, por ter deixado o seu lugar no Congresso e ter aceite o posto de 
ministro plenipotenciário em Lisboa. Em relação a isto, j á em Portugal, 
desafabava com o Secretário de Estado, dizendo que os seus amigos não 
pareciam avaliar a importância de haver federalistas em cortes estrangeiras, 
nem se lembravam do prejuízo que lhes causava a negligência duma parte 
tão essencial da política americana3 4 5 . 

As instruções expedidas a William Smith são, com ligeiras alterações, 
uma cópia das enviadas a John Quincy Adams. O cônsul em Lisboa, Edward 
Church, t inha sido subst i tuído, o que facilitaria a s u a investigação 
relativamente às queixas apresentadas contra os cônsules em Lisboa, 
Madeira e Faial, as qua is cobravam emolumentos indevidos aos 
comandantes e comissários dos navios americanos. Era também informado 
que, uma vez a paz concluída com as potências berberescas, ficaria 

3 4 2 MAGALHÃES, José Calvet de, ob. cit., 347; Letters of William Smith, minister to Portugal, p. 57. 

3 4 3 N.A.R.A. General records of the Department of State, Central files, Despatches from United 
States Ministers to Portugal, vol. 5 (August 20, 1797 — September 13, 1801), (National 
Archives microfilm publication, M43, rolo 4). Despachos n e \ 20 e 27 do ministro 
plenipotenciário, William Smith, para o Secretário de Estado, Timothy Pickering, datados de 
Lisboa, 12 de Junho e 10 de Setembro de 1799; Id., Diplomatic and Consular Instructions, 
1791-1801 vol. 5 (December 3, 1798 — September 28, 1801), p. 68, (National Archives 
microfilm publication, M28, rolo 5). Despacho n9. 14 do Secretário de Estado, Timothy 
Pickering, para ministro plenipotenciário, William Smith, datado de Filadélfia, 11 de Fevereiro 
de 1799; cartas particulares do ministro plenipotenciário, William Smith, para o Secretário de 
Estado, Timothy Pickering, datadas de Braga, 9 de Maio, do Porto, 18 de Maio, de Lisboa, 3, 
16, 19 de Junho e 1 de Julho de 1799, transcritas in Letters of William Smith, minister to 
Portugal, p. 125-129. 

344 STEINER, Bernard C , ob. cit., p. 103. 

3 4 5 N.A.R.A. General records of the Department of State, Central files, Despatches from United 
States Ministers to Portugal, vol. 5 (August 20, 1797 — September 13, 1801), (National 
Archives microfilm publication, M43, rolo 4). Despacho do ministro plenipotenciário, William 
Smith, para o Secretário de Estado, Timothy Pickering, datado de Lisboa, 4 de Janeiro de 1798. 
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encarregado de superintender as relações dos seu país com estes potentados. 
Por último, ao contrário da missiva dirigida a Quincy Adams, não lhe era 
indicado o valor do salário, apenas lhe sendo dito que o deveria sacar sobre 
os banqueiros dos Estados Unidos em Lisboa3 4 6 . E s t a s funções eram 
desempenhadas, como já referimos, pela casa Bulkeley. Assim, logo no dia a 
seguir ao envio das instruções ao novo representante em Portugal, o 
Secretário de Estado escrevia a Thomas Bulkeley agradecendo-lhe o facto 
deste se prontificar a pagar os ordenados dos ministros americanos nas 
capitais dos dois países ibéricos, bem como dos respectivos secretários. Além 
do vencimento, que se elevava a 9.000 dólares por ano, William Smith t inha 
direito a 7.000 dólares para equipamento, que poderia requerer logo após a 
sua chegada347 . E, de facto, em 30 de Janeiro o diplomata afirmava ter 
recebido através da firma Bulkeley as quantias que lhe eram devidas3 4 8 . 

William Loughton Smith, jun tamente com o seu secretário John 
Pickering, filho mais velho de Timothy Pickering, chegou a Portugal em 20 de 
Agosto de 1797. Dois dias depois, acompanhado de Bulkeley Junior, fez uma 
visita de cortesia a Luís Pinto de Sousa Coutinho, por quem foi bem 
recebido, mas só apresentara as suas credenciais, a 8 de Setembro 3 4 9 . A 
viagem para Lisboa não decorreu sem incidentes , pois o barco que 
transportava o diplomata americano foi detido por embarcações francesas. 
Dois oficiais foram a bordo, e, após terem verificado a documentação, de que 

3 4 6 Id., Diplomatic and Consular Instructions, 1791-1801 vol. 4 (January 23, 1791 —August 16, 
1 793), (National Archives microfilm publication, M28, rolo 4), p. 86-88. Despacho do Secretário 
de Estado, Timothy Pickering, para o ministro plenipotenciário, William Smith, datado de 
Filadélfia, 15 de Julho de 1797; EÇA, Raul de, ob. cit., p. 77. 

3 4 7 Id., ibid., p. 112. Despacho do Secretário de Estado, Timothy Pickering, para o ministro 
plenipotenciário, William Smith, datado de Filadélfia, 18 de Julho de 1797; L. C. Papers of 
William Loughton Smith (1792-1801). Missiva do Secretário de Estado, Thomas Jefferson, para 
o ministro plenipotenciário William Smith, sem data e sem lugar. 

3 4 8 Id., Despatches from United States Ministers to Portugal, vol. 5 (August 20, 1797 — September 
13, 1801), (National Archives microfilm publication, M43, rolo 4). Despacho do ministro 
plenipotenciário, William Smith, para o Secretário de Estado, Timothy Pickering, datado de 
Lisboa, 30 de Janeiro de 1798. 

3 4 9 MAGALHÃES, José Calvet de, ob. cit., p. 54; STEINER, Bernard C , ob. cit., p. 76-78; EÇA, Raul 
de, ob. cit., p. 77-78. John Pickering manteve-se em Portugal até Outubro de 1799, altura em 
que partiu para Inglaterra a bordo de um navio britânico. Como ficou sem secretário William 
Smith ofereceu o lugar ao seu cunhado, o tenente de artilharia George Izard de 22 anos de 
idade; Cartas particulares do ministro plenipotenciário, William Smith, para o Secretário de 
Estado, Timothy Pickering, datadas de Lisboa, 19 de Outubro e 13 de Novembro de 1799, 
transcritas em Letters of William Smith, minister to Portugal, p. 1-2. 
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Srnith e os seus acompanhantes eram portadores, deixaram-nos seguir 

viagem. 
Nos primeiros dias, o ministro americano esteve alojado na casa de 

Mr. Bulkeley, s i tuada na margem do Tejo, de onde se desfrutava uma 
extensa vista do rio e dos navios aí ancorados. Acabou, no entanto, por ir 
residir para a casa que David Humphreys ocupara e onde este deixara ficar 
grande parte da mobília. Até ser recebido na corte, o que ocorreu a 8 de 
Setembro, passou algum tempo na casa de campo de Mr. Bulkeley, distante 
algumas milhas de Lisboa. Apresentou as suas credenciais a D. João, em 
Queluz, numa cerimónia simples, sem nada de especial, tendo a conversa 
com o Príncipe decorrido em francês. A sua apresentação a D. Carlota 
Joaquina não foi, porém, tão bem sucedida, pois infringiu algumas regras da 
etiqueta, tais como voltar as costas à Princesa, ao sair, e por falta de 
conhecimento não dirigiu algumas palavras à irmã de D. Carlota e à sua 
filha. Restou-lhe, contudo, a consolação do ministro da Prússia, pessoa 
muito mais experimentada nas lides diplomáticas, ter cometido as mesmas 
indelicadezas. Refira-se ainda que o relato deste incidente divertiu muito os 
amigos do diplomata americano. 

Depois desta cerimónia, Smith e o representante da corte de Berlim, 
visitaram alguns dos altos oficiais portugueses e jantaram com os membros 
do corpo diplomático, na casa do ministro dinamarquês. Foi também a 
primeira vez que o diplomata estadunidense foi à Ópera, tendo achado a 
sala larga e cómoda, com 5 filas de camarotes. Na sua opinião a música e os 
cantores eram excelentes, não obstante as mulheres estarem proibidas, por 
lei, de actuar nos palcos, para não tentarem os jovens. Deste modo, os 
papéis de mulher eram desempenhados por homens vestidos com roupas 
femininas. Além de afirmar ser sua intenção ir passar algumas semanas a 
Sintra, pretendia visitar a Espanha, para o que se oferecia para fazer, na 
qualidade de enviado do seu país. Declarava-se convicto que David 
Humphreys, com quem mantinha excelentes relações, não se oporia a esta 
nomeaçãosso. Aliás, na carta seguinte, escrita a 9 de Outubro, voltava a 

3 5 0 STEINER Bernard C , ob. cit., p . 83-85; L.C. Papers of William Loughton Smith (1792-1801). 
Carta do coronel James McHenry para o ministro plenipotenciário, William Smith, datada de 
Filadélfia, 3 de Dezembro de 1797. 
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referir este projecto, ao mesmo tempo que dizia ser sua intenção não se 
demorar muito tempo na Europa, pelo que pretendia ver o máximo. 

A 2 de Outubro voltara de Sintra, dedicando-se a arranjar a casa, 
onde ia viver, pois, apesar da sua excelente situação, queixava-se que esta 
era muito fria no Inverno. Esta é uma opinião típica de um nativo de regiões 
mais quentes, quando confrontado com o frio e a humidade do Atlântico. Ao 
mesmo tempo, ia dando conta dos seus progressos, e dos do seu secretário, 
na aprendizagem da língua portuguesa. A 19 de Outubro, quinze dias depois 
de se ter instalado, festejara o aniversário de John Adams, Presidente dos 
Estados Unidos, tendo entre os seus convidados, dois ou três jacobinos, que 
segundo o ministro se comportaram muito bem. Além disto, os navios 
americanos ancorados no Tejo, engalanaram-se para a ocasião e ao meio 
dia, alguns deles, dispararam uma salva de dezasseis tiros. 

A vida social da capital portuguesa, parece não ter desiludido 
completamente o ministro americano. Aos Domingos frequentava a casa de 
Luís Pinto de Sousa Coutinho, onde se jogava as cartas e se dançava. Às 
segundas-feiras ia-se à ópera, mas como a programação só mudava de dois 
em dois meses, apenas os grandes amantes de música a frequentavam 
assiduamente, ou aqueles que desejassem ver os actores, o que era muito 
difícil, dada a escuridão do teatro. Nas noites de terça e quarta-feira havia 
reuniões nas casas de dois nobres, no mesmo estilo das organizadas pela 
esposa de Sousa Coutinho. Todas as semanas, à quinta-feira, t inha lugar o 
baile inglês, frequentado por mui tas pessoas distintas e por um grande 
número de inglesas de grande beleza e extremamente bem vestidas. Sexta-
feira voltava a ser noite de ópera e aos sábados era dia de baile na casa do 
Príncipe de Waldeck, oficial alemão ao serviço de Portugal e segundo na 
hieraquia de comando do exército. Além disto, havia uma peça de teatro 
portuguesa, duas vezes por semana e frequentes bailaricos particulares, 
sendo vulgar tocar-se rabeca, sempre que os jovens se reuniam. Existiam 
também outros entretenimentos, tais como festas religiosas e touradas 3 5 1 . 

O que acabámos de relatar tem apenas a finalidade de mostrar como 
era a vida social da capital portuguesa, entre aqueles que faziam parte do 

3 5 1 STEINER, Bernard C , ob. cit., p. 86-90. 
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denominado Beau Monde, onde se moviam os e lementos do corpo 
diplomático. Aliás, apesar de Lisboa não se poder certamente comparar a 
Londres ou a Paris, que, aliás, nesta altura, passava por tempos agitados, a 
vida social lisboeta, ainda assim, teria certos atractivos para um diplomata 
estrangeiro. Refira-se, igualmente, que a 22 de Fevereiro de 1798, William 
Smith festejou o aniversário de George Washington, na companhia dos 
capitães e dos comissários dos navios americanos, tendo-lhe todos parecido 
afeiçoados à Constituição e à independência dos Estados Unidos3 5 2 . George 
Washington parecia, aliás, ser estimado em Portugal, pelo que, quando a 
notícia do seu falecimento chegou a Lisboa, o diplomata americano obteve 
autorização para serem disparados tiros em sua honra no porto da capital. 
E, além disto, Luís Pinto de Sousa Coutinho enviou a William Smith uma 
missiva com palavras elogiosas acerca do antigo presidente353 . 

Nos inícios de Março de 1798, o plenipotenciário deixou Lisboa, 
tendo ido fazer uma viagem a Espanha. A sua primeira escala foi Gibraltar 
para onde se deslocara a bordo de um vaso de guerra inglês. E justificava 
esta sua decisão, perante o Secretário de Estado, dizendo que julgara útil ao 
capitão O'Brien, encarregado das negociações com Argel, a sua presença 
nessa praça britânica. Porém, quando Smith chegou ao Rochedo este já 
havia partido, levando com ele todo o dinheiro destinado às negociações354. 

3 5 2 N AR A General records of the Department of State, Central files. Despatches from United 
States Ministers to Portugal, vol. 5 (August 20, 1797 — September 13, 1801), (National 
Archives microfilm publication, M43, rolo 4). Despacho do ministro plenipotenciário, William 
Smith, para o Secretário de Estado, Timothy Pickering, datado de Lisboa. 25 de Fevereiro de 
1798. 

353 «Y o u w i l l s e e i n t h e French papers a handsome eulogium on our illustrious Washington by 
Felix Falcon a member of the corps législatif, and the First Consul's orders for military honors 
to his memory by the troops of the Republic. I have pleasure in adding to the above testimonies 
of respect the virtues of our departed fellow-citizen an extract from a letter of Mr. Pinto m 
answer to my application for permission to fire minute guns in the port on receiving the 
intelligence of our national loss. — 'I have not the least doubt that His Highness' assent will be 
obtained, in consideration of the magnitude of the occasion, which cannot fail equally to aflict 
the Prince Regent, as it must all those, who know how to respect the heroic virtues of general 
Washington'." Id., ibid. Despacho n°. 33 do ministro plenipotenciário, William Smith, para o 
Secretário de Estado, Timothy Pickering, datado de Lisboa, 2 de Março de 1800; A.N.T.T., 
Ministério dos Negócios Estrangeiros, Arquivo Central, correspondência das legações 
estrangeiras em Lisboa, caixa 410 (1790-1805). Nota do ministro plenipotenciário, William 
Smith, para o Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa 
Coutinho, datada de Lisboa, 1 de Fevereiro de 1800. 

3 5 4 N A R A General records of the Department of State, Central files, Despatches from United 
States Ministers to Portugal, vol. 5 (August 20, 1797 — September 13, 1801), (National 
Archives microfilm publication, M43. rolo 4). Despacho do ministro plenipotenciário, William 
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Partiu de Gibraltar a bordo do mesmo navio que o t ransportara de Lisboa, 
pois uma queda impedia-o de fazer tal jornada por terra, como era s u a 
intenção. No decurso da viagem, porém, encontrou uma fragata inglesa que 
ordenou ao vaso de guerra, no qual o plenipotenciário seguia, para se juntar 
ao resto da esquadra em Cádis. Posto ante o dilema de passar para bordo da 
fragata, que prosseguia viagem para a capital portuguesa, ou continuar para 
Cádis, William Smith escolheu esta segunda opção3 5 5 . De Cádis, via Jerez, 
Sevilha e Córdova viajou para Aranjuez, aproveitando a companhia e a 
solicitude de um espanhol, descendente de irlandeses. Em Aranjuez teve 
várias conversas de extrema utilidade com o coronel David Humphreys 
acerca dos negócios públicos3 5 6 . Além de ser apresentado à família real, 
ainda visitou Madrid e o Escoriai. Foi, aliás, em Aranjuez que recebeu a 
notícia do falecimento do Dei de Argel e da conclusão de um tratado entre os 
Estados Unidos e o sucessor do governante argelino3 5 7 . De Aranjuez, 
passando por Toledo, Badajoz e Elvas voltou a Lisboa onde chegou a 18 de 
Junho de 17983 5 8 . 

Entre Abril e Junho de 1799, o ministro americano visitou o norte do 
país, região que, em seu entender, era necessário conhecer para se conhecer 
de uma maneira exacta o poder e recursos de Portugal. Curiosamente era 
apenas o segundo representante diplomático estrangeiro a percorrer esta 
região, tendo o primeiro sido o embaixador de França, marquês de 

Smith, para o Secretário de Estado, Timothy Pickering, datado de Gibraltar, 14 de Março de 
1798; STEINER, Bernard C , ob. cit., p. 95. 

3 5 5 N A.R.A. General records of the Department of State, Central files. Despatches from United 
States Ministers to Portugal, vol. 5 (August 20, 1797 — September 13, 1801), (National 
Archives microfilm publication, M43, rolo 4). Despachos do ministro plenipotenciário. William 
Smith, para o Secretário de Estado, Timothy Pickering, datados de Gibraltar, 23 de Março e de 
Cádis, 15 de Abril de 1798; STEINER, Bernard C , ob. cit., p. 95. 

3 5 6 N.A.R.A. General records of the Department of State, Central files. Despatches from United 
States Ministers to Portugal, vol. 5 (August 20, 1797 — September 13, 1801), (National 
Archives microfilm publication, M43, rolo 4). Despacho ns. 1 do ministro plenipotenciário, 
William Smith, para o Secretário de Estado, Timothy Pickering, datado de Aranjuez, 17 de Maio 
de 1798; STEINER, Bernard C , ob. cit., p. 95. 

3 5 7 N AR.A. General records of the Department of State, Central files, Despatches from United 
States Ministers to Portugal, vol. 5 (August 20, 1797 — September 13, 1801), (National 
Archives mlcrofûm publication, M43, rolo 4). Despacho no. 2 do ministro plenipotenciário, 
William Smith, para o Secretário de Estado, Timothy Pickering, datado de Aranjuez, 5 de Junho 
de 1798; STEINER, Bernard C , ob. cit., p. 95. 

358 STEINER, Bernard C , ob. cit., p. 95. 
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Bombelles, 12 anos antes 3 5 9 . Através da correspondência particular mantida 
com Timothy Pickering, sabemos que, conjuntamente com o seu secretário, 
visitou as cidades do Porto e Braga3 6 0 , afirmando-se muito satisfeito com a 
viagem empreendida, pois, para si as províncias setentr ionais eram 
superiores às do sul, em população, modo de ser, lealdade e fertilidade. O 
Minho, quanto a nós, a única porção do norte do país visitada, era 
considerado, segundo o plenipotenciário, o jardim de Portugal, achando os 
seus habitantes francos, honestos e bem educados, tendo, em todos os 
lugares, recebido mostras de respeito e atenção3 6 1 . 

William Smith exerceu funções diplomáticas em Lisboa até 1801, 
quando, por questões de economia, foi decidido limitar o número de 
representações diplomáticas, na Europa, apenas aos casos indispensáveis, 
sendo esta a razão pela qual o governo americano suspendera a sua missão 
junto da corte portuguesa. Deste modo, o posto diplomático em Lisboa 
ficava vago. Aliás, o facto de Portugal não ter n e n h u m representante 
residente nos Estados Unidos tornava esta ocasião propícia para o efeito. 

No entanto, o Secretário de Estado, James Madison, recomendava ao 
diplomata para, ao explicar os motivos desta resolução, evitar que se 
pensasse ter tal medida sido motivada por inimizade ou desrespeito para 
com Portugal. E advertia-o também para ser cauteloso, de forma a que o 
governo do Príncipe Regente não nomeasse um seu representante para os 

"Since my last I have made a considerable tour into the northern provinces of this kingdom, 
provinces necessary to be known to be able to form a just estimate of the strength, resources 
and manners of Portugal; and yet I am told, I am but the second foreign minister who has ever 
visited that part of the country, the only one who ever preceded me having been the marquis of 
Pombelles, the ambassador of France, about twelve years ago." N.A.R.A. General records of the 
Department of State, Central files, Despatches from Untted States Ministers to Portugal, vol. 5 
(August 20, 1797 — September 13, 1801), (National Archives microfilm publication, M43, rolo 
4). Despacho nB. 20 do ministro plenipotenciário, William Smith, para o Secretário de Estado, 
Timothy Pickering, datado de Lisboa, 12 de Junho de 1799. 

Cartas particulares do ministro plenipotenciário, William Smith, para o Secretário de Estado, 
Timothy Pickering, datadas de Lisboa, 9 de Abril, de Braga, 9 de Maio e do Porto, 18 de Maio 
de 1799, transcritas in Letters of William Smith, minister to Portugal, p. 124-126. 

"We have been much pleased with our journey; the northern provinces are far superior to the 
southern in population, manners, loyalty, and fertility. This province is called the garden of 
Portugal. The inhabitants are frank, honest and polite, and we have experienced in very place 
the greatest respect and attention." Carta particular do ministro plenipotenciário, William 
Smith, para o Secretário de Estado, Timothy Pickering, datada de Braga, 9 de Maio de 1799, 
transcrita in Letters of William Smith, minister to Portugal, p. 125. 
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Estados Unidos, na expectativa do envio de um diplomata para Lisboa, por 
parte da administração de Jefferson. 

O plenipotenciário regozijava-se pela decisão presidencial ter sido 
ditada por razões de ordem financeira e não pelo facto dos seus superiores 
estarem descontentes com os seus serviços. E aproveitava a oportunidade 
para afirmar que exercera as suas funções do melhor modo possível, sempre 
de acordo com os superiores interesses do seu país, de forma a manter um 
bom entendimento entre as duas nações3 6 2 . 

A fim de dar cumprimento às ordens recebidos, Smith enviou uma 
missiva de carácter privado ao secretár io de Es tado dos Negócios 
Estrangeiros e da Guerra em que dava conta da decisão do novo presidente, 
relativamente à não nomeação de um diplomata pa ra Lisboa, tal não 
significando qualquer t ipo de desrespei to ou inimizade para com 
Portugal363. De facto, Thomas Jefferson seguiu uma política de economia, 
tanto nas forças armadas como na diplomacia, reduzindo as representações 
diplomáticas apenas a três e mantendo somente ministros em Londres, Paris 
e Madrid. Segundo Calvet de Magalhães esta política sóbria teve, ainda, para 
Jefferson, a vantagem de se livrar de dois adversários políticos, William 

N.A.R.A. General records of the Department of State, Central files, Despatches from United 
States Ministers to Portugal, vol. 5 (August 20, 1797 — September 13, 1801), (National 
Archives microfilm publication, M43, rolo 4). Despacho nQ. 52 do ministro plenipotenciário, 
William Smith, para o Secretário de Estado, James Madison, datado de Lisboa, 28 de Julho de 
1801; Id., Diplomatic and Consular Instructions, 1791-1801 vol. 5 (December 3, 1798 — 
September 28, 1801), (National Archives microfilm publication, M28, rolo 5), p. 48. Despacho 
do Secretário de Estado, James Madison, para ministro plenipotenciário, William Smith, datado 
de Filadélfia, 1 de Junho de 1801; MAGALHÃES, José Calvet de, ofa. cit., p. 54; EÇA, Raul de, 
ob. cit., p. 82 

"It was my intention to have reserved the subject of this letter for a personal and informal 
communication, but as I learn that Mr. Bezerra is about to depart for the United States as 
minister plenipotenciary from this court, it becomes urgent to state to you, with the least 
possible delay, that it is intention of the President of the United States to discontinue the 
establishment of a public minister at the court of Portugal. 

While it is proper to give you this early intimation to guard against any renewal on the part 
of your government of a diplomatic mission to the United States in expectation of a 
correspondent mission from them, I am anxious to assure Your Excellency that the 
determination of the President is not dictated by any unfriendly or disrespectful motives 
towards His Royal Highness but by considerations of another nature which I shall take some 
future occasion to explain." A.N.T.T., Ministério dos Negócios Estrangeiros, Arquivo Central, 
correspondência das legações estrangeiras em Lisboa, caixa 410 (1790-1805). Carta privada 
do ministro plenipotenciário, William Smith, para o Secretário de Estado dos Negócios 
Estrangeiros e da Guerra, D. João de Almeida de Melo e Castro, datada de Lisboa, 26 de Julho 
de 1801. 
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Smith e David Humphreys, o qual, também por esta altura, viu terminada a 

sua missão junto da corte de Carlos IV364. 
Depois de ter recebido esta comunicação, o plenipotenciário pediu 

uma audiência ao secretário dos Negócios Estrangeiros e da Guerra no 
decurso da qual pensava apresentar as suas despedidas às autoridades 
portuguesas. Aproveitava, também, a oportunidade para advertir que, 
segundo a Constituição dos Estados Unidos, todos os funcionários estavam 
proibidos de aceitar presentes de qualquer príncipe ou estado estrangeiro. 
Por esta razão, ver-se-ia obrigado a recusar qualquer oferta que a corte de 
Lisboa lhe quisesse fazer. No entanto, em despacho expedido a James 
Madison, informava ter tomado as medidas necessárias para evitar que o 
jcroverno português só renovasse a sua missão diplomática nos Estados 
Unidos se este país enviasse um representante para Portugal. Referia, ainda, 
que João Paulo Bezerra, o diplomata nomeado pela corte portuguesa como 
seu representante, junto do executivo americano, estava prestes a partir 
para Inglaterra, de onde seguiria para a América do Norte365 . Não obstante, 
e apesar de, na entrevista que teve com D. João de Almeida de Melo e 
Castro, ter explicado os motivos que haviam levado o Presidente a fechar a 
representação diplomática em Lisboa, João Paulo Bezerra não embarcou 
para o continente americano, tendo-se posto de parte a ideia de enviar um 
ministro para os Estados Unidos3 6 6 . 

A 9 de Setembro de 1801, William Smith foi recebido em audiência 
pelo Príncipe D. João, no decurso da qual apresentou as suas despedidas. 
Nesta oportunidade assegurou ao Regente que o seu país se encontrava 

3 6 4 MAGALHÃES, ob. cit., p . 54-55. 

3 6 5 N A R A General records of the Department of State, Central files, Despatches from United 
States Ministers to Portugal, vol. 5 (August 20, 1797 — September 13, 1801), (National 
Archives microfilm publication, M43, rolo 4). Despacho n°. 52 do ministro plenipotenciário, 
William Smith, para o Secretário de Estado, James Madison, datado de Lisboa, 28 de Julho de 
1801; EÇA, Raul de, ob. cit., p . 82; MAGALHÃES, José Calvet de, ob. cit., p. 54; A.N.T.T., 
Ministério dos Negócios Estrangeiros, Arquivo Central, correspondência das legações 
estrangeiras em Lisboa, caixa 410 (1790-1805). Notas do ministro plenipotenciário, William 
Smith, para o Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, D. João de Almeida 
de Melo e Castro, datadas de Lisboa, 26 de Julho e 2 de Agosto de 1801. 

3 6 6 N A R A General records of the Department of State, Central files, Despatches from United 
States Ministers to Portugal, vol. 5 (August 20, 1797 — September 13, 1801), (National 
Archives microfilm publication, M43, rolo 4). Despacho n°. 53 do ministro plenipotenciário, 
William Smith, para o Secretário de Estado, John Marshall, datado de Lisboa, 16 de Agosto de 
1801; EÇA, Raul de, ob. cit., p. 82. 
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animado dos melhores sentimentos e estava interessado em manter boas 
relações com Portugal, tendo-lhe D. João assegurado ser s u a intenção 
continuar a cultivar a amizade com a união norte-americana. 

Depois de ter acertado as contas relativas aos seus salários com 
Thomas Bulkeley, o que recomendou a D. João de Almeida de Melo e Castro, 
como sendo a pessoa com quem o ministro devia tratar no futuro, todos os 
assuntos relacionados com os Estados Unidos, William Smith deixou 
Lisboa, em meados de Setembro de 1801 3 6 7 . 

Numa das primeiras missivas que escreve ao Secretário de Estado, 
Timothy Pickering, William Smith envia as primeiras notícias sobre 
Portugal. O país estava a tomar medidas para defender o seu território de 
ataques espanhóis e o seu comércio das agressões da França. Lisboa 
mantinha uma esquadra de cinco veleiros de linha no mar e um número 
considerável de tropas inglesas, portuguesas e de imigrados franceses, estava 
acampado perto da capital, além de ter um exército na fronteira. Para fazer 
face às despesas decorrentes destes preparativos, o governo t inha emitido 
papel moeda, com curso legal, que Smith estimava num valor de um milhão 
e meio de dólares. Este diplomata, porém, não via nenhum obstáculo à sua 
livre circulação, desde que mantivessem o crédito. Além disto, dado ser o 
único papel existente seria muito útil nos negócios368. 

De facto, face às dificuldades económicas, em Outubro de 1796, o 
governo abrira à subscrição um empréstimo de 10 milhões de cruzados. 
Como isto não fosse suficiente para sanear as finanças portuguesas, o 
montante do empréstimo foi aumentado para 12 milhões de cruzados, pelo 
alvará de 13 de Março de 1797, fixando-se em 6% o juro anual vencido pelas 
apólices. Todavia, segundo José Acúrsio das Neves, estes títulos ainda não 

3 6 7 N.A.R.A. General records of the Department of State, Central files. Despatches from United 
States Ministers to Portugal, vol. 5 (August 20, 1797 — September 13, 1801), (National 
Archives microfilm publication, M43, rolo 4). Despacho nB. 54 do ministro plenipotenciário, 
William Smith, para o Secretário de Estado, John Marshall, datado de Lisboa, 13 de Setembro 
de 1801. Texto do discurso dirigido ao Príncipe Regente, D. João, pelo ministro 
plenipotenciário, William Smith, na audiência de 3 de Setembro de 1801, anexo ao despacho 
nB. 54. A.N.T.T., Ministério dos Negócios Estrangeiros, Arquivo Central, correspondência das 
legações estrangeiras em Lisboa, caixa 410 (1790-1805). Notas do ministro plenipotenciário, 
William Smith, para o Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, D. João de 
Almeida de Melo e Castro, datada de Lisboa, 7 de Setembro de 1801. 

368 STE1NER, Bernard C , ob. cit., p. 78-83. 
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podiam ser considerados como papel-moeda que só foi instituído pelo alvará 
de 13 de Julho de 1797. Esta lei autorizava a emissão de apólices inferiores 
a 50 mil réis, as quais venciam um juro anual de 6% e estavam sujeitas a 
um curso forçado, pois metade de cada pagamento t inha de ser feita em 
papel e a restante em moeda metálica369 . 

No fim de Janeiro de 1798, os vários representantes estrangeiros 
acreditados em Lisboa eram informados que o enviado português, junto do 
governo francês, António de Araújo de Azevedo, t inha sido preso. Este 
incidente levava William Smith a comentar que a paz estava agora muito 
distante, não sendo capaz de precisar exactamente o que teria levado o 
Directório a tomar uma medida tão dura. A notícia que circulava era a de 
que António Araújo de Azevedo t inha tentado subornar uma parte do 
Directório. Para Smith, porém, tal facto não era motivo para a prisão de um 
ministro estrangeiro. Face ao direito internacional, uma atitude igual à das 
au tor idades gaulesas , só se justificava quando u m represen tan te 
diplomático estava envolvido numa conspiração que punha em perigo o 
Estado, tornando-se a sua detenção indispensável para a segurança do país. 
E acrescentava que, quando o alvo da tentativa de suborno era considerado 
incorruptível, não podia, de modo algum, afectar a segurança do estado. Por 
tudo isto, e dado António Araújo de Azevedo não estar envolvido em 
qualquer conluio, esta at i tude francesa parecia a Smith uma violenta 
infracção da lei internacional370. A propósito deste incidente Timothy 
Pickering comentava que a França t inha deixado de respeitar a lei das 
nações e as regras universais da justiça, resolvendo tudo pela força. E, o 

369 RIBEIRO Jorge Martins - Variações da moeda portuguesa face às Invasões francesas^in 
S a ï ï o Colóquio 5 recepção da Revolução Francesa em Portugal e no BrasUV, vol. 2, Porto, 
Universidade do Porto, 1992, p . 336-337. 

I T ^ t S S u c ã f d n t d o Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e daGuer ra .Lu í s 
Pinto deSousa Coutinho, para o ministro plenipotenciário wmiam Smith, datada de Usboa, 25 
de Janeiro de 1798, anexa ao despacho de 30 de Janeiro de 1798. 
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Secretário de Estado manifestava preocupação com o que poderia acontecer 
aos enviados americanos em Paris3 7 1 . 

O representante americano, por seu lado, em meados de Fevereiro de 
1798, fazia-se eco dos rumores, segundo os quais a França se mostrava a 
invadir Portugal, estando a proceder aos preparativos necessários para o 
efeito. Em sua opinião, porém, estes constituíam apenas uma ameaça, de 
forma a conseguir-se u m a maior soma de dinheiro pela paz. A Espanha 
parecia decidida a evitar esta agressão, o que sem o seu concurso e acordo se 
tornava impraticável372. Em carta enviada ao Secretário da Defesa, James 
McHenry, William Smith falava do encarceramento, na prisão no Templo, do 
ministro plenipotenciário português em Paris e da ameaça de invasão que 
pesava sobre Portugal. Corriam rumores que se estava a preparar um 
exército para o efeito, procurando-se fazer um contrato com a Espanha para 
o aprovisionamento desta força, depois da colheita, pelo que, o gabinete de 
Lisboa tentava fazer a paz com a França a todo o custo. Tudo isto fazia com 
que o momento não fosse propício para conversações acerca de um tratado 
comercial luso-americano. Porém, mesmo que estes problemas fossem 
resolvidos, permanecia um outro obstáculo ao projecto. Lisboa não admitia 
que os estrangeiros negociassem directamente com as suas colónias. No 
entanto, o plenipotenciário americano afirmava que não deixaria de sondar 
as autoridades por tuguesas sobre este assunto , apenas surgisse uma 
oportunidade. Todavia, devido à falta de provisões, t inha havido u m 
abrandamento nas restrições às importações373 . 

Entretanto, os jornais parisienses noticiavam o envio deo general 
Augereau para Perpignan numa missão importante e alguns escreviam que 

0 , 1 Id., Diplomatic and Consular Instructions, 1791-1801 vol. 4 (January 23, 1791 — August 16, 
1793), (National Archives microfilm publication, M28, rolo 4), p. 264-265. Despacho ne . 6 do 
Secretário de Estado, Timothy Pickering, para o ministro plenipotenciário, William Smith, 
datado de Filadélfia, 3 de Abril de 1798. 

3 7 2 " I have nothing to inform you relative to Portugal; affairs continue as in my last: it is indeed said 
that there is a decided determination to invade it and that preparative measures are already 
commenced - but I consider these as threats, to obtain a larger sum for a peace. Spain is much 
interested in preventing it and will of course threw every obstacle and delay in the way and it 
will be almost impractical without her co-operation." Id., Despatches from United States 
Ministers to Portugal, vol. 5 (August 20, 1797 — September 13, 1801), (National Archives 
microfilm publication, M43, rolo 4). Despacho do ministro plenipotenciário, William Smith, para 
o Secretário de Estado, Timothy Pickering, datado de Lisboa, 14 de Fevereiro de 1798. 

373 STEINER, Bernard C , ob. cit., p. 92. 
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este iria assumir o comando do exército destinado a invadir Portugal. 
William Smith, no entanto, dizia que os portugueses não t inham receio de 
serem invadidos, não es tando a tomar medidas para obs tar a esta 
eventualidade. Tinham, contudo, sido dadas ordens para que os postos 
fronteiriços fossem preparados para a defesa e o Príncipe de Waldeck deveria 
ter começado uma visita às fronteiras que foi adiada. Um dia depois, porém, 
o diplomata noticiava que Waldeck partiria dentro de dois dias. 

Smith revelava-se pessimista relativamente às possibilidades de 
resistência portuguesas. Assim, numa parte do despacho cifrado, expedido 
ao secretário de Estado, afirmava que apesar do país ser forte, não t inha 
grandes esperanças numa resistência efectiva. O material a ser utilizado 
para a defesa era heterogéneo e dissonante , e o duque de Lafões, 
comandante-em-chefe do exército, um ancião de 82 anos374 d e idade, que 
não gostava de estrangeiros, não se dando bem com o segundo homem da 
cadeia de comando, o Príncipe de Waldeck. Este, por seu turno, estava 
descontente com a sua situação, desprezava a ideia de ser um mercenário e 
tinha alguma simpatia pela Revolução Francesa. Ademais, as suas relações 
com o comandante das forças britânicas, estacionadas em Portugal, eram 
bastante frias, tendo apenas trocado visitas de cortesia, através dos seus 
ajudantes. Para complicar ainda mais as coisas, as relações entre os oficiais 
ingleses e os imigrados franceses, de igual patente, não eram as melhores, 
havendo, inclusive, invejas entre os regimentos gauleses. 

Por outro lado, o gabinete de Lisboa, onde dois partidos se 
degladiavam constantemente, estava dividido, não havendo entendimento 
entre os ministros, tendo-se, inclusive, o ministro da Marinha indisposto 
com o duque de Lafões. No meio disto, D. João era u m jovem fraco, 
dominado por um excesso de superstição e timidez, levado a acreditar que D. 
Maria tinha perdido as suas capacidades mentais apenas temporariamente, 
estando a sua recuperação para breve. Quando isso acontecesse a rainha 
esperaria encontrar tudo conforme deixara. Daí que o Príncipe do Brasil não 
quisesse proceder a quaisquer mudanças. Este estado de coisas beneficiava 
os ministros, e Lafões em particular. O duque, apesar de reformado, t inha 

3 7 4 D. João Carlos de Bragança, nesta altura, apenas tinha 79 anos, pois nascera em 1719. 
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tido a habilidade de fazer o Príncipe acreditar nas melhoras da mãe. William 
Smith, todavia, era de opinião que D. João preferia qualquer acordo a entrar 
em guerra com a França 3 7 5 . Se algumas destas apreciações não estavam 
muito longe da realidade, parece-nos exagerado o modo como D. João é 
caracterizado, até porque, nesta altura, era do conhecimento geral que D. 
Maria nunca mais recuperaria. 

Em finais de Fevereiro de 1798, entre o vários rumores que corriam 
em Lisboa, dizia-se que as tropas francesas já se encontravam em Espanha, 
numa localidade chamada Rota, a caminho de Portugal. Embora William 
Smith não achasse isto verosímil, era quase certo, conforme, aliás, já t inha 
dito a McHenry, que se achavam em território espanhol comissários 
franceses, em busca de abastecimento para o seu exército. A falta de 
provisões, na opinião do plenipotenciário americano, consti tuía um dos 
grandes obstáculos à invasão de Portugal. Além disto, os diamantes que 
haviam sido enviados a Paris, como forma de garantir a paz, nunca aí 

375 "Augereau has lately been sent to Perpignan, the Paris papers say on a mission of importance, 
some say, to take the command of the army destined for Portugal; but I don't find that there 
exists much alarm here of an invasion, nor that any measures are taking to guard against me; it 
is reported indeed that orders have been sent to put all the frontier places in the best state of 
defence and the Prince of Waldeck was to have set out this week on a tour to the frontiers, but I 
understand his journey is postponed. 683. (thó) the country is 1570.1256. (strong) I have no 
great hopes 579+. (hopes) that an effectual 1107.1196.634 (resistance) would be made; the 
materials of 970.574 (defence) are too heteregeneous and discordant; the commander in chief; 
the Duke d'Alafoens (the Queen's oncle) is an old man of 82, he dislikes 32.798. (foreigners) 
and of course is not very well with the 1 0 5 . 1 4 6 5 . (second In) command 
663.285.1518.876.728.937. (the prince of Waldeck) who on the other hand is discontented 
with his situation, despises the idea of being a 1279.1369.1333.1559. (mercenary) and has 
some little 941.1501.386.997 (predilection) for the French Revolution; he and the commander 
in chief of the British forces here are moreover on the 842.1228.924.1481.1018+. (coldest 
terms) having only exchanged formal visits by their aids. Again the 1346.1518.158.951+. 
(British officers) and those of the 1492.461.711.1296+ (French emigrants) in the 1346. 
(British) service are not the 636.700.1399+ (best friends) and there are even 
489.972.698.1258+. (jealousies) among the several emigrant regiments. I understand there is 
not much more 976.113.1500 (harmony) in the 1401.670.1330. (cabinet) where two 1143+. 
(parties) are constantly endeavoring to 1265.876.1199. (thwart) each other. The minister of the 
marine has 646.1203.284.709. (quarrelled with) the old 1250.1012, (Duke) and there is 
disunion between 663.501.232.1518.1577. (the Secretary of State) and the Prime minister. 
The 285. (prince) is a very 1124.1373.367.738.1439. (weak young man) governed to an 
excess by superstition and timidity: he has been made to believe that the 768 (Queen) is only 
afflicted with a temporary suspension of 1327.1546.972.1444.1455.728.550+. (her mental 

facilities) and that 1391, (she) will soon recover them, when 1391, (she) will expect to find 
536+ .913.1391 (things as she) left them; 648. (he) won't therefore make any 388 (change) in 
affairs. The 78+ (ministers) find the benefit of this creed by keeping their places, and 
particularly the 769.1250.1012. (old Duke) who thó superannuated has had the cunning to 
impress this idea on 663.285. (the prince) 1 believe rather than have the 770. (war) with 582. 
(France) the 285. (prince) will 1206.622 (consent) to 1288.1481.1018+. (any terms). N.A.R.A. 
General records of the Department of State, Central files, Despatches from United States 
Ministers to Portugal, vol. 5 (August 20, 1797 — September 13, 1801), (National Archives 
microfilm publication, M43, rolo 4). Despacho do ministro plenipotenciário, William Smith, para 
o Secretário de Estado, Timothy Pickering, datado de Lisboa, 25 de Fevereiro de 1798. Esta 
missiva tem um post-scrlptum datado de 26 de Fevereiro. 
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haviam chegado, tendo ficado retidos, numa pequena localidade espanhola, 
entre a fronteira portuguesa e Madrid. Devido a toda esta difícil situação e, 
tal como referira ao Secretário de Estado da Defesa, Smith dizia a Timothy 
Pickering que este não era o momento oportuno para fazer propostas de 
carácter comercial, pois estas não seriam sequer ouvidas3 7 6 . 

Dois dias depois, as notícias eram mais animadoras, pois a França 
parecia disposta a fazer a paz com Portugal, esperando-se o envio de um 
novo representante para Lisboa. Este volte-face fora provocado pelas 
circunstâncias vividas em parte do território francês, tendo sido declarado o 
estado de sítio em Lyon, enquanto Montpellier se encontrava em estado de 
insurreição, pelo que, para repor a ordem, era necessário o concurso do 
exército destinado a ocupar o território português3 7 7 . 

O Conselho de Estado português, no entanto, optou por acabar com 
as negociações em Paris, recusar as condições oferecidas pelo Directório e 
defender o país. Assim, na sequência desta decisão, o Príncipe do Brasil 
manifestava a in tenção de visitar as fronteiras e estabelecer dois 
acampamentos mil i tares, u m perto da ra ia e outro em Sint ra . As 
autoridades portuguesas não confiavam no Directório, pois achavam que o 
pagamento exigido, para a manutenção da paz, t inha apenas a finalidade de 
extorquir dinheiro, sendo melhor gastar os fundos disponíveis em 
preparativos de defesa. Uma vez que Portugal tinha tomado esta resolução e 
a Espanha só estava à espera do começo da guerra no norte da Europa, para 
lutai" pela s u a independência, os dois vizinhos ibéricos, na opinião de 
William Smith, deviam unir-se na defesa contra a França3 7 8 . 

D. João acabou por desistir de visitar as fronteiras e, embora fosse 
abandonada a ideia de estabelecer um acampamento militar no norte do 
país, um seria instalado nas proximidades de Lisboa. Entretanto, três dos 

3 7 6 Id., ibid. Despacho do ministro plenipotenciário, William Smith, para o Secretário de Estado, 
Timothy Pickering, datado de Lisboa, 27 de Fevereiro de 1798; EÇA, Raul de, ob. cit., p. 79. 

3 7 7 N A R A General records of the Department of State, Central files. Despatches from United 
States Ministers to Portugal, vol. 5 (August 20, 1797 — September 13, 1801), (National 
Archives microfilm publication, M43, rolo 4). Despacho do ministro plenipotenciário, William 
Smith, para o Secretário de Estado, Timothy Pickering, datado de Lisboa, 1 de Março de 1798. 

3 7 8 Id Ibid Despacho n°. 3 do ministro plenipotenciário, William Smith, para o Secretário de 
Estado, Timothy Pickering, datado de Lisboa, 23 de Junho de 1798. Vide Anexo II, doc. no. 22. 

777 



regimentos, pagos pelos ingleses, estacionados em território português, 
tiveram ordem para deixar o país e se dirigirem para as índias Ocidentais. 
Apesar de não saber em que pé estavam as negociações luso-francesas, 
Smith acreditava que estas estavam paradas . De qualquer maneira, a 
França não tinha condições para invadir Portugal, o qual se contentava com 
ganhar tempo e esperar o desenrolar dos acontecimentos. Além do exército 
estar a proceder a um recrutamento apressado, o país possuía, ainda, uma 
esquadra no mar, sob o comando do marquês de Niza, tendo chegado 
recentemente, sem problemas e sob escolta, vários barcos provenientes do 
Brasil379 . De facto, nos finais de Setembro, um destacamento do 51 Q . 
Regimento Britânico, aquartelado em Cascais e no forte de S. Julião, j á 
tinha embarcado, enquanto o General Stuart com metade do seu estado-
maior se preparava para seguir a bordo da fragata Aurora. Es tas tropas, 
juntamente com as chegadas no último comboio, bem como outras que 
embarcariam em Gibraltar, num total de 8.000 homens, mal as condições 
atmosféricas se revelassem auspiciosas, partiriam n u m a missão secreta. 
Aliás, tanto o Aurora como as embarcações onde os militares seguiam ainda 
se encontravam na baía do Bom Sucesso, entre Belém e S. Julião, à espera 
de vento favorável para zarpar3 8 0 . 

Em meados de Agosto de 1798, correu o rumor que estava prestes a 
ser concluída a paz entre Portugal e a França, não se mostrando, porém, as 
condições, favoráveis à Inglaterra. Sabia-se, no entanto, que o Directório 
t inha aceite receber um ministro português, para negociar a paz, nada 
havendo contudo, sido feito neste sent ido; an t e s , pelo contrário, 

379 "Three of the regiments in the English pay in Portugal are soon to leave this country for the East 
Indies. The Prince lately reviewed the foreign troops for the first time, but he has relinquished 
the idea of visiting the frontiers; the camp in the north is said to be also abandoned, but there 
will be one in the neighbourhood of this city. The Army is recruiting with alacrity; we hear 
nothing of their negotiations, which I presume are at a stand; France cannot conveniently 
pursue her project of invasion at present; and Portugal is content to gain time and wait events. 
Some valuable ships from the Brazils are recently arrived safe, under good convoys. There is a 
Portuguese squadron at sea, under the command of the admiral marquis de Nissa, son of the 
minister of state for the department of finance, the viscount Ponte de Lima." Id., ibid. Despacho 
no. 5 do ministro plenipotenciário, William Smith, para o Secretário de Estado, Timothy 
Pickering, datado de Lisboa, 4 de Agosto de 1798. 

3 8 0 Carta particular do ministro plenipotenciário, William Smith, para o Secretário de Estado, 
Timothy Pickering, datada de Lisboa, 1 de Outubro de 1798, transcrita em Letters of William 
Smith, minister to Portugal, p. 66-67. 
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continuavam-se com os preparativos militares381 . Nos finais de Outubro, já 
estava de regresso o embaixador que fora enviado a Paris, pois o facto de 
estar apenas autorizado a negociar e não a assinar, levantava objecções por 
parte das autoridades francesas. O diplomata sugeriu, então, que as 
conversações poderiam continuar, sendo conduzidas pelo seu secretário, 
enquanto ele voltava a Lisboa para solicitar poderes mais alargados. Esta 
proposta foi recusada, tendo a delegação lusitana sido obrigada a deixar a 
França e a aguardar fora do seu território os poderes considerados 
necessários, pelo Directório, seguindo imediatamente para Madrid. Na 
realidade, a verdadeira causa do fracasso das negociações residia no facto de 
uma esquadra portuguesa, comandada pelo marquês de Niza, continuar ao 
largo da Itália, conjuntamente com vasos de guerra da Royal Navy. Além 
disto, os franceses mostravam-se exasperados ante a possibilidade dos 
portugueses poderem cometer agressões contra eles, pelo que capturavam 
todas as embarcações lusas que encontravam. No entanto, em Portugal 
continuava o recrutamento, tendo-se levantado um acampamento de cerca 
de 8.000 homens, no interior do país, apesar do falecimento do Príncipe de 
Waldeck, cujas qualidades não tinham sido suficientemente apreciadas pela 
corte de Lisboa. Ao mesmo tempo, chegava a Portugal o embaixador 
espanhol, o que, segundo o minis t ro americano, most rava o bom 
entendimento existente entre as duas cortes ibéricas382 . 

N.A.R.A. General records of the Department of State, Despatches Jrom United States Ministers to 
Portugal, vol. 5 (August 20, 1797 — September 13, 1801), (National Archives microfilm 
publication, M43, rolo 4). Despacho nQ. 6 do ministro plenipotenciário, William Smith, para o 
Secretário de Estado, Timothy Pickering, datado de Lisboa, 17 de Agosto de 1798. 

"The Portuguese ambassador, who lately went to Paris with the consent of the Directory, is 
already on his return. Objections were first made to his powers, because he was only 
authorized to negotiate but not to sign. Further demands were then made for a greater cession 
of territory and more money. The ambassador offered to leave his secretary to continue the 
discussions and to return himself for enlarged powers; this was refused and they were desired 
to quit the Republic and wait their proper powers out o France; they consequently set off 
immediately for Madrid. 

The Spanish ambassador is arrived here at last; this event confirms the existence of a very 
good understanding between the two courts. 

(...) 
The Prince of Waldeck died last month - his death is a great loss to this country, tho his 

merits were not sufficiently apprecited by its rulers, who are said not to have treated him well a 
camp of 8000 men has been lately formed in the interior of the kingdom, and the recruiting for 
the army still continues. The Portuguese squadron of five sail of the line continues on the coast 
of Italy, and its commiands, the marquis de Niza, son of the Prime minister and a gay young man 
has been highly feted and caressed by the king of Naples. This, and its cruizing in conjunction 
with some English ships, has given great offence to the Directory, and its said to be the true 
cause of the failure of the negotiation; for tho the French still carry on hostile operations against 
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No decurso da viagem de regresso, porém, o representante português 
em Paris teve ordem para se deter na cidade basca de Vitória. Segundo 
constava, o embaixador de Espanha na capital francesa, teria conseguido 
chegar a um acordo com as autoridades gaulesas, que muito provavelmente 
terminaria em negociações. Aliás, a corte de Madrid parecia mais interessada 
que Lisboa em evitar as ameaças do Directório, embora as circunstâncias, 
então vividas não permitissem que fossem levadas a cabo3 8 3 . 

Apesar de várias reuniões do conselho de estado, oito dias depois as 
coisas cont inuavam no mesmo pé. Portugal encontrava-se perante a 
alternativa de pagar vários milhões de cruzados à França ou de reunir 
imediatamente um grande exército, e Smith declarava-se convencido que 
esta última hipótese seria a escolhida384. Numa memória anexa a uma carta 
particular, enviada ao Secretário de Estado, o plenipotenciário chamava a 
atenção para as inconsistências dos novos políticos. Assim, apesar de tanto 
o Duque de Parma como o Príncipe do Brasil serem ambos casados com 
filhas do rei de Espanha, este t inha para com eles atitudes diferentes. Por 
amor paternal, entraria em guerra contra o Imperador da Áustria, a fim de 
proteger os novos domínios do seu genro italiano, e ao mesmo tempo cederia 
às solicitações do Directório, fazendo marchar um exército contra Portugal 
para destronar o seu genro português3 8 5 . 

A possibilidade de u m a agressão militar francesa a território 
português vai continuar no centro das atenções, no decurso de 1799. Logo 
em Janeiro, Smith afirmava que se renovara a velha ameaça francesa da 
invasão de Portugal. Voltara-se a falar desta possibilidade depois do 
falhanço das negociações e, segundo o coronel Humphreys, o representante 

Portugal by seizing all their ships they meet with, they are incensed at the presumption of the 
latter in daring to commit any act of hostility against the Great Nation." Id., ibid. Post-scriptum 
do despacho ne . 9 do ministro plenipotenciário, William Smith, para o Secretário de Estado, 
Timothy Pickering, datado de Lisboa, 25 de Outubro de 1798. 

Id., ibid. Post-scriptum do despacho n°. 11 do ministro plenipotenciário, William Smith, para o 
Secretário de Estado, Timothy Pickering, datado de Lisboa, 10 de Novembro de 1798. 

Id., Ibid. Despacho nD. 12 do ministro plenipotenciário, William Smith, para o Secretário de 
Estado, Timothy Pickering, datado de Lisboa, 18 de Novembro de 1798. 

Memória anexa à carta particular do ministro plenipotenciário, William Smith, para o Secretário 
de Estado, Timothy Pickering, datada de Lisboa, 22 de Dezembro de 1798, transcrita em 
Letters of William Smith, minister to Portugal, p. 74. 

780 



gaulês em Madrid pressionava a corte de Carlos IV neste ponto 3 8 6 . O 
embaixador espanhol em Lisboa t inha recebido instruções para exigir uma 
resposta categórica do governo português sobre se queria ou não fazer a paz 
com a França nos termos do último tratado. A maioria do Conselho de 
Estado, no entanto, era favorável a que se opusesse resistência. De facto, 
este órgão mostrava-se disposto a negociar, desde que em termos 
consistentes com os interesses da Grã-Bretanha. Continuavam também a 
proceder-se a preparativos militares e a recrutarem-se tropas, enquanto 
algumas pessoas suspeitas t inham sido presas, contando-se, entre elas, um 
certo conde Zenobio que fora expulso para a Inglaterra, de onde viera387. Por 
outro lado, as notícias dos acontecimento ocorridos em Itália, desfavoráveis 
às potências coligadas c o n t r a a F rança , t e r i am, n a ópt ica do 
plenipotenciário americano, o alarmante efeito de predispor Portugal a 
querer a paz 3 8 8 . Nos inícios de Março, sabia-se que a corte de Lisboa 
chamara o marquês de Niza de volta do Mediterrâneo. Segundo uns devido a 
uma desavença entre o comandante português e Lord Nelson, segundo 
outros, para acalmar os franceses. Apesar de Portugal ter prometido à 
Espanha recomeçar as negociações com a França, o país continuava 
ameaçado, não se sabendo quais as verdadeiras intenções do governo 
português389 . 

No entanto, em meados de Março de 1799, o diplomata americano 
informava que Portugal não corria o risco de ser invadido e, apesar de não 
ser possível determinar-se qual o estado das relações luso-francesas, 
acreditava-se que as negociações seriam retomadas. Por outro lado, constava 

3 8 6 Carta particular do ministro plenipotenciário, William Smith, para o Secretário de Estado, 
Timothy Pickering, datada de Lisboa, 9 de Janeiro de 1799, transcrita em Letters of William 
Smith, minister to Portugal, p . 117. 

3 8 7 Carta particular do ministro plenipotenciário, William Smith, para o Secretário de Estado, 
Timothy Pickering, datada de Lisboa, 2 de Fevereiro de 1799, transcrita em Letters oj William 
Smith, minister to Portugal, p . 118. 

3 8 8 N.A.R.A. General records of the Department of State, Central files, Despatches from United 
States Ministers to Portugal, vol. 5 (August 20, 1797 — September 13, 1801), (National 
Archives microfilm publication. M43, rolo 4). Despachos n^». 17 e 19 do ministro 
plenipotenciário, William Smith, para o Secretário de Estado, Timothy Pickering, datados de 
Lisboa, 22 de Janeiro e 6 de Junho de 1799. 

3 8 9 Carta particular do ministro plenipotenciário, William Smith, para o Secretário de Estado, 
Timothy Pickering, datada de Lisboa, 9 de Janeiro de 1799, transcritas em Letters oj William 
Smith, minister to Portugal, p. 122-123. 
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que a corte de Madrid t inha recusado autorização para a passagem de um 
exército gaulês através do seu território, tendo o Directório desaprovado tal 
pedido, feito pelo seu embaixador na corte de Carlos IV. Londres, contudo, 
temendo uma agressão, decidira enviar reforços pa ra as t ropas que 
mantinha em Portugal, tendo j á chegado os generais Tarleton e Cuyler. O 
primeiro vinha comandar a cavalaria e o segundo substituir o general Fraser 
como comandante-chefe390. Porém, em Outubro, já a situação era diferente, 
sendo muito reduzida a quantidade de tropas britânicas em Portugal e 
esperando-se que o fosse ainda mais no futuro. O número de oficiais era 
diminuto, e, como o general Tarleton já t inha regressado a Inglaterra e o 
general Cuyler estava prestes a partir, o general Fraser era de novo o 
comandante-chefe391. Em Novembro, porém, William Smith dizia ter tido 
conhecimento que se estava a preparar uma expedição em França, segundo 
alguns o objectivo era a Irlanda, enquanto para outros o seu destino era 
Portugal ou ao Mediterrâneo. Embora na opinião do coronel David 
Humphreys o território luso pudesse ser o alvo das forças embarcadas em 
Brest, os portugueses não estavam apreensivos, pensando-se que a intenção 
de Bonaparte era a de conquistar a Irlanda392 . 

As propostas de paz, feitas pela França às várias potências com quem 
se encontrava em guerra, estavam a ser analisadas pelo governo português. 
As autoridades francesas pretendiam que Lisboa pagasse uma determinada 

"Notwithstanding the alarm in England respecting Portugal we apprehend no danger of a 
French invasion, it is difficult to discover the true state of affairs between the two countries, but 
from the best information it appears that the negotiation will be renewed; it is said that the 
Spanish court has positively refused its assent to the passage of a French army, and that the 
Directory has disavowed the demand made by their ambassador at Madrid. Under the idea of a 
speedy invasion, the British court has resolved to send a strong reinforcement to its' army here, 
which may be soon expected. General Cuyler is already arrived, as commander in chief, to 
replace general Fraser, who takes the command in Nova Scotia; general Tarleton is come as 
commander of the British cavalry." N.A.R.A. General records of the Department of State, Central 
files, Despatches from United States Ministers to Portugal, vol. 5 (August 20, 1797 — 
September 13, 1801), (National Archives microfilm publication, M43, rolo 4). Despacho n°. 18 
do ministro plenipotenciário, William Smith, para o Secretário de Estado, Timothy Pickering, 
datado de Lisboa, 18 de Março de 1799. 

"The number of British troops in Portugal being already much reduced and being likely to be 
soon still more so, the staff is greatly lessened; general Tarleton is already returned to England, 
and general Cuyler follows in a few days. General Fraser is now commander in chief." Id., ibid. 
Despacho na . 29 do ministro plenipotenciário, William Smith, para o Secretário de Estado, 
Timothy Pickering, datado de Lisboa, 20 de Outubro de 1799. 

Cartas particulares do ministro plenipotenciário, William Smith, para o Secretário de Estado, 
Timothy Pickering, datadas de Lisboa, 13 e 14 de Novembro de 1799, transcritas em Letters of 
William Smith, minister to Portugal, p. 2-3. 
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quantia em dinheiro, para acabar com o conflito entre os dois países. O 
plenipotenciário americano, todavia, declarava-se convencido que estas 
ofertas não seriam aceites, porque, além dos laços que uniam a Inglaterra a 
Portugal, este país t inha assinado um tratado com a Rússia. De acordo com 
o estipulado neste convénio, S. Petersburgo deveria fornecer, em caso de 
necessidade, seis mil homens, e Lisboa cinco naus de linha. No entanto, 
ambas as partes contra tantes podiam substi tuir esta contribuição, em 
homens ou navios, por u m a soma em dinheiro calculada em cerca de 
250.000 rublos3 9 3 . Entretanto, constou-se que esta aliança provocara a 
cólera de Carlos IV, estando tropas espanholas a prepararem-se para invadir 
Portugal. Este facto era, aliás, confirmado por David Humphreys, então 
representante do seu país em Madrid3 9 4 . Isto não passou de um falso 
alarme, pois a deslocação de forças militares para a Estremadura não fora 
mais que um render de guarnições3 9 5 . Em Maio, William Smith constatava 
que as relações entre os dois países ibéricos não tinham sido prejudicadas e 
Lisboa não parecia disposta a negociar com a França3 9 6 . 

O governo português a princípio tentara não manifestar a s u a 
opinião acerca de uma possível restauração da monarquia em França, 
recusando-se a receber o agente de Luís XVIII. No entanto, depois de ter 
negociado com a República Francesa, acabara por reconhecer este príncipe 
como rei. Esta medida fora tomada devido a informações chegadas de França 
e da Espanha, às expectativas da corte de Lisboa, bem como ao desejo 

3 9 3 N.A.R.A. General records of the Department of State, Central files. Despatches from United 
States Ministers to Portugal, vol. 5 (August 20, 1797 — September 13, 1801), (National 
Archives microfilm publication, M43, rolo 4). Despacho nQ. 33 do ministro plenipotenciário, 
William Smith, para o Secretário de Estado, Timothy Pickering, datado de Lisboa, 2 de Março 
de 1800. 

3 9 4 Cartas particulares do ministro plenipotenciário, William Smith, para o Secretário de Estado, 
Timothy Pickering, datadas de Lisboa, 24 e 26 de Novembro de 1800, transcritas em Letters of 
William Smith, minister to Portugal, p. 10-11. 

3 9 5 Carta particular do ministro plenipotenciário, William Smith, para o Secretário de Estado, 
Timothy Pickering, datada de Lisboa, 4 de Abril de 1800, transcrita em Letters of William 
Smith, minister to Portugal, p. 12. 

3 9 6 N.A.R.A. General records of the Department of State, Central files, Despatches from United 
States Ministers to Portugal, vol. 5 (August 20, 1797 — September 13, 1801), (National 
Archives microfilm publication, M43, rolo 4). Despacho nQ. 34 do ministro plenipotenciário, 
William Smith, para o Secretário de Estado, Timothy Pickering, datado de Lisboa, 7 de Maio de 
1800. 
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demonstrado por es ta de, logo que possível, se recomendar ao novo 
soberano397 . 

No meio da confusa situação vivida pela Europa, Portugal tentava 
manter-se neutral , procurando não hostilizar a França . No en tan to , 
segundo Smith, em meados de Agosto de 1800, o país encontrava-se outra 
vez ameaçado por u m a invasão francesa, mas a conduta do governo 
português tornara-se de tal modo sigilosa que não era possível formar-se 
uma opinião exacta acerca da sua política. E, por esta altura, constava-se 
que estavam em curso negociações, sob a mediação da corte de Madrid, as 
quais certamente conduziriam à paz 3 9 8 . Além disto, segundo o diplomata, 
Portugal es tar ia ou t ra vez a ser pressionado pela França, pelo que 
certamente renovaria as conversações com esta potência. Assim, se os 
franceses cont inuassem vitoriosos, es tas te rminar iam por u m a paz, 
cessando em caso contrário a política que vinha sendo judiciosamente 
seguida por Lisboa, com bons resultados, desde há três anos 3 9 9 . 

Um mês depois, ao noticiar a chegada da frota do Brasil, Smith 
afirmava que o tipo de preparativos militares, em curso, mostrava maior 
confiança, por parte dos portugueses, no dinheiro e nos diamantes, do que 
nas armas, para a obtenção da paz. Os receios de uma guerra com a 
Espanha haviam, aliás, diminuido e, inclusive, vários navios espanhóis, 
transportando dinheiro, t inham chegado da América, juntamente com as 
embarcações por tuguesas . Como navegavam sob pavilhão por tuguês 

"You will observe by the enclosed note from the Secretary of State, Mr. Pinto, that this court, 
after having avoided any opinion on the restoration of monarchy in France, declined receiving 
the agent of Louis 18 t h , and having lately negotiated with the French Republic, has at length 
publicly and solemnly acknowledged Louis 18 t h . as the most christian king. This measure, 
which is also announced in the Gazette, is a criterion of the information received by this court 
on the subject from France and Spain, and of it's espectation, as well as of it's desire to seize 
the first opportunity of recommending itself to the future good graces of the new sovereign." Id., 
ibid. Despacho nB. 26 do ministro plenipotenciário, William Smith, para o Secretário de Estado, 
Timothy Pickering, datado de Lisboa, 31 de Agosto de 1799. 

Id., Ibid. Despacho ne . 38 do ministro plenipotenciário, William Smith, para o Secretário de 
Estado, John Marshall, datado de Lisboa, 17 de Agosto de 1800. 

"This country is again pressed by the Republic and will of course renew negotiations which will 
be concluded by a peace, if France continue successful and broke off, if otherwise — this 
policy has been judiciously pursued for three years and with success hitherto." L. C. Papers of 
William Loughton Smith (1792-1801). Carta do ministro plenipotenciário, William Smith, sem 
destinatário, datada de Lisboa, 18 de Agosto de 1800. 
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escaparam à captura por parte de um esquadra britânica que encontraram 

no mar. 
Esta atitude, aliás, obrigou Lisboa a encarregar o seu enviado em 

Londres a apresentar explicações ao governo britânico pelo sucedido. No 
entanto, t inha chegado a Portugal, para comandar o exército, o conde de 
Goltz, um veterano prussiano, de cerca de 60 anos de idade, que tinha sido 
ajudante de Frederico o Grande e havia estado ao serviço da Dinamarca. 
Além disto, procurava-se arranjar acomodações para os 8.000 soldados 
ingleses esperados, correndo o rumor que o general Masséna seria nomeado 
ou comandante do exército destinado a ameaçar Nápoles ou das tropas 
reservadas para a invasão dos dois países ibéricos400. Constava-se, também, 
que Luís Pinto de Sousa Coutinho partiria em breve para Madrid401 . No 
entanto, nos inícios de 1801 corria o boato que o general Dumas fora 
nomeado comandante das forças a enviar contra Portugal, cuja integridade 
territorial se encontrava assim ameaçada4 0 2 . De facto, a Espanha havia 

400 »some Spanish vessels arrived here lately with a Brazil convoy; they bring about five million of 
dollars for Spain. In the convoy came for this country a few million of cruzados and some 
diamonds. The preparations making here for defence denote more reliance on the cruzados and 
diamonds than on arms - however, the count de Goltz, a Prussian veteran, is arrived to 
command the armies of Portugal: He was aid to the great Frederick and is about 60 years of 
age. He has been lately employed in Denmark. General Briene having been appointed to the 
command of the army of Italy, it is conjectured that Massena is either to command the army 
which is to menace Naples or that which is destined to Spain and Portugal" N.A.R.A. General 
records of the Department of State, Central files. Despatches from United States Ministers to 
Portugal, vol. 5 (August 20, 1797 — September 13, 1801), (National Archives microfilm 
publication, M43, rolo 4). Carta particular do ministro plenipotenciário, William Smith, para o 
Secretário de Estado, John Marshall, datada de Lisboa, 17 de Setembro de 1800; "The late 
alarm of a war with Spain has nearly subsided, if we may judge from the relaxed state of the 
preparations for defence. However, the count de Goltz, formerly an aid the camp of the great 
Frederick, is come to command the army of Portugal, and orders are issued to provide barracks 
for eight thousand English troops, which are expected. Several Spanish vessels with dollars 
have recently arrived here from America with a Brasil convoy and, being under Portuguese 
colors, escaped capture by a Bristish squadron they met at sea." Id., ibid. Despacho ne . 39 do 
ministro plenipotenciário, William Smith, para o Secretário de Estado, John Marshall, datado de 
Lisboa, 20 de Setembro de 1800; despacho nQ 42 do ministro plenipotenciário, William Smith, 
para o Secretário de Estado, John Manlall, datado de Lisboa, 9 de Janeiro de 1801. 

4 0 1 L.C. Papers of William Loughton Smith (1792-1801). Despacho do ministro plenipotenciário, 
William Smith, para o ministro americano em Londres, Rufus King, datada de Lisboa, 19 de 
Setembro de 1800. 

4 0 2 N.A.R.A. General records of the Department of State, Central files. Despatches from United 
States Ministers to Portugal, vol. 5 (August 20, 1797 — September 13, 1801), (National 
Archives microfilm publication, M43, rolo 4). Carta particular do ministro plenipotenciário, 
William Smith, para o Secretário de Estado, John Marshall, datado de Lisboa, 20 de Janeiro de 
1801. 
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finalmente permitido a passagem, através do seu território, de um exército 
francês, destinado a invadir o território português4 0 3 . 

Em Fevereiro de 1801, os membros da Feitoria inglesa de Lisboa 
passaram por momentos de aflição ao tomarem conhecimento que o 
embaixador espanhol estava prestes a part ir . William Smith, al iás, 
confirmava que, desde há bastante tempo, o representante de Madrid estava 
a fazer preparativos neste sentido. A situação do governo do Príncipe 
Regente era, porém, bastante embaraçosa. Enquanto a França insistia para 
que Portugal aderisse à coligação, a Inglaterra ameaçava bloquear os portos 
portugueses, arruinando assim o seu comércio. 

O diplomata americano achava que Lisboa depositava demasiada 
confiança na amizade da Espanha , esperando deste país u m a ajuda 
financeira, capaz de lhe permitir fazer face às ameaças francesas. Aliás, em 
sua opinião, Portugal iria resistir a estas até que a s t ropas gaulesas 
estivessem perto das suas fronteiras. Nessa altura, porém, o país ir-se-ia ver 
obrigado a aceitar exigências que poderiam ter sido evitadas. De facto, a paz 
assinada com a Áustria permitiria aos franceses marcharem contra a 
Espanha e Portugal e impedir os ingleses de enviarem tropas para a 
Península, pois poderiam ameaçar a Irlanda. Além disto, devido a mudanças 
ocorridas no gabinete de S. Petersburgo, a Rússia não estava em condições 
de cumprir o clausulado do tratado luso-russo, segundo o qual, conforme 
vimos, se comprometera a enviar tropas para a defesa de Portugal404 . 

L. C. Papers of William Loughton Smith (1792-1801). Despacho do ministro plenipotenciário, 
William Smith, para o ministro americano em Londres, Rufus King, datado de Lisboa, 24 de 
Janeiro de 1801. 

"Much alarm prevailed here yesterday in the English factory, in consequence of a report that the 
Spanish ambassador was about to depart; it is certain that he has been making some 
preparations (...). France insists on their joining the coalition — England threatens to block up 
their ports and ruin their trade — they rely perhaps too much on the friendship of Spain, which 
they suppose will, with the aid of some money, avert the menaces of France, as has been 
hitherto the case. They will therefore resist the demands of France till her troops are near the 
frontiers and then they will be compelled to submit to terms which might now be avoided; 
peace with Austria will enable France to march an army into Spain and Portugal and to deter 
England from sending troops here, by threatning Ireland. Portugal has a treaty with Russia; by 
which the later engages to send 6.000 men for the defence of the former, when required, but 
the late change of system in the Russian cabinet will make this stipulation nule." N.A.R.A. 
General records of the Department of State, Central files. Despatches from United States 
Ministers to Portugal, vol. 5 (August 20, 1797 — September 13, 1801), (National Archives 
microfilm publication, M43, rolo 4). Carta particular do ministro plenipotenciário, William 
Smith, para o Secretário de Estado, John Marshall, datado de Lisboa, 10 de Fevereiro de 1801. 
As hostilidades entre a França e o Sacro Império Romano Germânico estavam suspensas, desde 
25 de Dezembro de 1800, altura em que fora assinado um armistício entre os dois países, 
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Nos finais de Fevereiro, a situação tinha-se deteriorado, sobretudo no 
que dizia respeito às relações luso-espanholas. O embaixador de Madrid, 
não conseguindo nenhum entendimento com o governo português, t inha 
deixado Lisboa e ordenado a todos os seus concidadãos para sairem de 
Portugal. Devido a esta atitude hostil, vários regimentos portugueses t inham 
sido deslocados para as fronteiras, procedendo-se a preparativos de defesa, 
ao mesmo tempo que seguia para Paris um enviado de Lisboa com propostas 
de paz. No entanto, apesar de tudo indicar que se estava na iminência de 
um conflito bélico, ou porque se depositasse muita confiança no resultado 
desta negociação, ou porque tivessem sido recebidas garantias secretas da 
parte do rei de Espanha, a população não parecia muito preocupada. Na 
reailidade, muitas pessoas acreditavam que nada de mal aconteceria, pois, 
ou os franceses não pretendiam verdadeiramente levar por diante as 
ameaças, ou seriam aplacados com uma generosa contribuição405 . 

O Príncipe Regente tinha, entretanto, pedido um empréstimo de três 
milhões de cruzados aos comerciantes, a fim de fazer face às despesas da 
guerra. Além disto, resolvera não fechar os portos aos ingleses e opôr-se aos 
franceses, enquanto um dos regimentos seguira já para as fronteiras, e 
outros aguardavam ordens. Para William Smith, tudo isto destinava-se a 
demonstrar vontade de resistir, de modo a diminuir a cólera da Inglaterra, 
quando Portugal se visse obrigado ceder às exigências de Paris. De facto, 

tendo a paz sido firmada em Lunéville em 9 de Fevereiro de 1801. Por outro lado, na tentativa 
de preparar o desembarque em Inglaterra, Napoleão procurou o apoio das principais potências 
marítimas do Atlântico e do Báltico. Assim, conseguiu normalizar as relações com a Espanha, 
bem como com os Estados Unidos e tentou que a Rússia, onde o czar Paulo I era um grande 
admirador seu, aderisse a uma liga de potências neutras contra a Inglaterra. Esta reagiu 
fazendo assassinar o czar e dando ordem à sua marinha de guerra para bombardear 
Copenhague e destruir toda a armada dinamarquesa. GODECHOT, Jacques — L'Europe et 
l'Amérique à l'époque napoléonienne, Paris, Presses Universitaires de France, 1967, p. 93-94. 

405 «Affairs m this quarter have assumed a more warlike aspect than at any time since my 
residence here. The Spanish ambassador, finding the cabinet of Lisbon untractable, after 
taking down the Spanish arms, and ordering all Spanish subjects to quit this Kingdom, has 
departed for Madrid. In consequence of these hostile steps, several Portuguese regiments are 
ordered for the frontiers, and measures of defence are in preparation; in the meantime an envoy 
is on his way to Paris, with propositions of peace; and whether great reliance be placed on the 
result of his negotiation, or any underhand assurances be received from the Spanish monarch, 
certain it is that the outward appearance of war seems to produce but Utile public sensation, 
many persons think all these demonstrations will end in nothing, and that the French are not 
serious in their threats, or that they will be appeased by the appeased by the payment of a 
handsome contribution." N.A.R.A. General records of the Department of State, Central files. 
Despatches from United States Ministers to Portugal, vol. 5 (August 20, 1797 — September 13, 
1801), (National Archives microfilm publication, M43, rolo 4). Despacho nQ. 44 do ministro 
plenipotenciário, William Smith, para o Secretário de Estado, John Marshall, datado de Lisboa, 
24 de Fevereiro de 1801. 
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Lisboa não podia excluir os ingleses sem pelos menos aparentar alguma 
oposição. Colocava-se apenas, a questão de saber se a França, a pedido da 
Espanha, se satisfaria com uma soma de dinheiro, não receando que a 
Inglaterra ocupasse o Brasil e a ilha da Madeira. E corria, ainda, o rumor 
que t inha sido assinado em Madrid um contrato de casamento entre o 
Príncipe das Astúrias e a Princesa da Beira, D. Maria Teresa4 0 6 . 

A Espanha acabou por declarar guerra a Portugal, tendo o governo 
português feito um empréstimo de doze milhões de cruzados, e lançado 
alguns impostos para pagar os juros. Alguns regimentos foram enviados para 
as fronteiras e outros colocados sob prevenção. Os comerciantes ingleses, 
por seu turno, tomaram as disposições necessárias a fim de protegerem os 
seus bens, embora alguns deles ainda acreditassem na possibilidade de um 
compromisso. Na opinião do plenipotenciário americano, porém, tal acordo 
não teria lugar. Informava, também, que, como nenhum dos responsáveis 
pelos Negócios Estrangeiros se encontrava no seu posto e, havia falta de 
dois dos novos ministros, as responsabilidades governamentais recaíam 
sobre três pessoas, das quais uma estava inválida e out ra reformada. 
Igualmente embaraçoso era o facto da filha de D. João de Almeida de Melo e 
Castro, secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, estar casada com 
um nobre espanhol e da consorte do Príncipe Regente ser uma infanta de 
Espanha. E o diplomata, mais uma vez, referira o diferente tratamento dado 
aos dois genros de Carlos IV. O governo francês tentava arranjar um 
domínio para o duque de Parma, enquanto D. João, Príncipe Regente de 
Portugal, estava ameaçado da perda dos seus estados, parecendo, assim, que 
os ganhos de um compensavam as perdas do outro. Constava ainda, que, 
por um acordo secreto entre a Espanha e a França, o rio Ebro serviria de 

"Six millions of cruzados (three millions of dollars) are required by the Prince Regent of Portugal 
of the merchants by way of a loan, to supply the expences of the war. He is resolved not to shut 
the ports against the English and to resist the French; one regiment has already march'd from 
Lisbon towards the frontiers and others are under orders, but I have little doubt that all this is 
merely done to make a shew of resistance and to deprecate hereafter the wrath of England when 
Portugal yields to France, on the score of necessity. She cannot exclude the English solely on 
the demand of France and Spain, without some appearance of opposition. 

The only question is whether France will be satisfied with a sum of money, on the request 
of Spain, or whether she is not afraid of the English getting the Brasils, Madeira and etc. In the 
midst of all this, it is said that a contract of marriage has been lately sign'd at Madrid between 
the Prince of Astúrias, the heir to the crown, and the Princess of Beira, eldest daughter of the 
Regent." Id., Ibid. Carta particular do ministro plenipotenciário, William Smith, para o 
Secretário de Estado, John Marshall, datada de Lisboa, 26 de Fevereiro de 1801. 
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fronteira entre os dois países. Deste modo, a Biscaia, Navarra, Aragão e 
Catalunha ficariam na posse da França e Portugal seria anexado à Espanha. 
Apesar disto não passar de um rumor, não era de algo de todo improvável, 
pois o sistema que estava a ser seguido era o de se escolherem os rios e não 
as montanhas como fronteiras naturais . Por outro lado, não se t inha 
verificado o projectado casamento do Príncipe das Astúrias com uma infanta 
portuguesa407. 

Após a declaração de guerra por Madrid a Lisboa, o embaixador 
português na capital espanhola foi expulso e o enviado destinado a Paris 
mandado regressar a Portugal, pois Luciano Bonaparte não lhe concedeu os 
passaportes necessários para prosseguir viagem para França. Estas medidas 
tiveram como resultado fazer vir ao de cima o espírito de resistência, 
embora, talvez, não da maneira proporcional ao perigo, apesar deste ser 
maior do que se julgava. D. João tinha-se tornado muito popular entre o 
exército, pois, entre outras coisas, tinha duplicado o pré das tropas. Por seu 
turno, os comerciantes haviam feito grandes empréstimos e donativos. 
Assim, a nação parecia convencida da sua capacidade em resistir à Espanha, 
porém, se o seu território fosse invadido por tropas francesas, depositava 
mais confiança numa paz geral que nos seus próprios meios de resistência. 

William Smith achava curioso que, apesar da hostilidade de Madrid e 
da animosidade crescente entre os dois países, mui tos portugueses 
estivessem convencidos que Carlos IV salvaria Portugal da ruína, caso a 
situação se tornasse muito desesperada. Devido a este estado de coisas, não 
se t inham recebido notícias da Inglaterra, pelo que o governo português 
estava ansioso por conhecer os pontos de vista da nova administração 
britânica, no respeitante à paz, e que tipo de ajuda podia esperar, caso a 
guerra continuasse. 

Enquanto se esperavam notícias de Londres, tinha-se suspendido o 
envio de regimentos para as fronteiras, correndo rumores de estar a decorrer 
uma negociação de paz em Paris, o que parecia ser confirmado pela invulgar 
lentidão das operações militares francesas, nos Pirinéus. Além do mais, as 
frequentes ameaças da França em invadir Portugal, sem tomar medidas 

Id., ibid. Carta particular do ministro plenipotenciário, William Smith, para o Secretário de 
Estado, John Marshall, datada de Lisboa, 7 de Março de 1801. 
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efectivas, reforçavam a opinião, aliás partilhada por muitos, segundo a qual 
o receio que as colónias portuguesas viessem a cair nas mãos dos ingleses 
constituía a principal segurança do território metropolitano português 4 0 8 . 
As notícias recebidas de Inglaterra não foram, de modo algum, do agrado do 
gabinete de Lisboa, sobretudo porque se tinha depositado grande confiança, 
tanto nas negociações de paz, como numa ajuda pronta e efectiva. Nada 
disto se veio a verificar e Portugal, tal como Livorno e Nápoles, parecia 
abandonado à sua sorte. Segundo William Smith, a única saída para o país 
era a de conseguir o melhor acordo de paz possível, através da mediação da 
Espanha. Este, em sua opinião, acabaria por ser bastante vantajoso, pois 
havia o receio que o Brasil ficasse sob domínio inglês409 . 

Através de informações cont idas em papéis vários e ca r t a s 
particulares, o plenipotenciário americano concluia que o gabinete de 
Londres não iria auxiliar os portugueses, deixando-os à mercê de franceses e 
espanhóis. Em consequência disto, os ingleses residentes em Lisboa e Porto 
estavam-se a preparar para deixar Portugal, tendo recebido garantias que os 
navios dinamarqueses e suecos, destinados a transportar os seus bens para 
o Reino Unido seriam respeitados. Para Smith, isto era uma prova de que o 
governo britânico considerava a evacuação dos seus nacionais como 
inevitável. 

No entanto, os preparativos para a guerra entre os dois países 
ibéricos continuavam a ser feitos lentamente e as relações luso-espanholas 
pareciam estar a melhorar. O diplomata estadunidense, por um lado, 
atribuía isto, à vontade da Espanha em assegurar a protecção naval 
portuguesa para os navios que traziam mercadorias valiosas para a Europa, 
das suas colónias americanas. Por outro lado, Portugal procurava evitar 
ressentimentos e tornar a guerra impopular no país vizinho. Constava, 

Id., ibid. Despacho n s . 45 do ministro plenipotenciário, William Smith, para o Secretário de 
Estado, John Marshall, datado de Lisboa, 16 de Março de 1801. Vide Anexo II, doe. nB. 24. 

"The government is much disappointed by the last advices from England great reliance had 
been placed either in negotiations for peace or prompt and effectual aid - neither was in 
contemplation and this country seems abandoned to its' fate, like Leghorn, Naples, etc. It's only 
réponse is to make the best peace it can; thro the mediation of Spain — I think the fear of 
throwing the Brasils into the hands of Great Britain may procure them better terms than are 
expected." Id., ibid. Carta particular do ministro plenipotenciário, William Smith, para o 
Secretário de Estado, John Marshall, datada de Lisboa, 18 de Março de 1801. 
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aliás, que, devido às dificuldades criadas pela estagnação do comércio e à 
Interrupção das comunicações , os espanhóis res identes n a s zonas 
fronteiriças se t inham manifestado contra o governo. Além disto, devido à 
falta de ligações postais, não se tinha conhecimento dos preparativos a que 
a França estava a proceder. Assim, para Smith, os franceses ou tencionavam 
fazer com que os espanhóis começassem o ataque, ou, por uma demora em 
intervir, dar tempo a que o gabinete de Lisboa obrigasse os ingleses a sairem 
do país, sem provocar hostilidade por parte da Grã-Betanha4 1 0 . 

Ent re tanto , de acordo com notícias chegadas de Espanha , o 
embaixador deste país es tar ia prestes a regressar a Lisboa e viria 
acompanhado por um agente francês, com o intuito de assentar os termos 
da paz. Estes consistiriam na exclusão dos vasos de guerra britânicos dos 
portos portugueses e no pagamento de u m a determinada quant ia em 
dinheiro. A propósito, Smith comentava que, se estas fossem as únicas 
exigências, a paz seria ass inada em breve, pois a Grã-Bretanha t inha 
abandonado Portugal. Em seu entender, se as condições eram mais 
favoráveis do que as impostas pela França a Nápoles, isso devia-se ao Brasil 
e aos interesses da Espanha. De facto, este país estava à espera da chegada 
de um galeão, com um valioso carregamento, que navegava sob protecção 
portuguesa, levando muitas pessoas a suspeitar ser esta a circunstância que 
estava na origem da notícia posta a circular pela corte espanhola. Deste 
modo, tudo isto não passaria, de uma manobra de Madrid para tomar posse 
do navio, mal este chegasse4 1 *. 

No entanto, William Smith insistia que não restava a Portugal outra 
possibilidade, senão a de negociar, levantando-se unicamente a questão 
sobre se o deveria fazer com a Espanha, se com a França. Lisboa, contudo, 
tinha preferido tratar com esta potência, devido às rivalidades existentes 
com a primeira e António de Araújo de Azevedo que já t inha negociado um 
tratado, em 1797, estava prestes a partir para Paris. Era, contudo, duvidoso 
que o enviado português fosse recebido, pois, como referimos, o anterior 

Id., ibid. Carta particular do ministro plenipotenciário, William Smith, para o Secretário de 
Estado, John Marshall, datado de Lisboa, 27 de Março de 1801. 

Id., tbid. Carta particular do ministro plenipotenciário, William Smith, para o Secretário de 
Estado, John Marshall, datado de Lisboa, 1 de Abril de 1801. 
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t inha sido impedido de viajar para França por Luciano Bonaparte. Além 
disto, o correio que havia sido enviado, por terra, com uma carta do governo 
português a solicitar ao primeiro cônsul, Napoleão Bonaparte, passaportes 
para Araújo, não fora autorizado a passar a fronteira de Badajoz. António 
Araújo de Azevedo decidira, no entanto, prosseguir viagem, utilizando para o 
efeito a bandeira branca dos parlamentários. Juntamente com ele, seguia o 
marquês de Niza, o qual ia na qualidade de enviado extraordinário, junto do 
czar Paulo I, a quem solicitaria mediação. Smith, porém, duvidava da 
eficácia deste expediente. Ao mesmo tempo, e sem que houvesse notícias de 
movimentações militares por parte da Espanha ou da França, um grande 
número de forças portuguesas estava a reunir-se nas fronteiras. O diplomata 
americano aventava a hipótese de ambos os países esperarem conseguir o 
pretendido, através de ameaças, sem ter de fazer face às despesas que uma 
invasão acarretaria. Não acreditava, contudo, que Lisboa aceitasse qualquer 
acordo hostil à Inglaterra, enquanto as tropas francesas não estivessem 
perto das fronteiras, até porque os portugueses não temiam os espanhóis4 1 2 . 

O governo português, contrariamente ao esperado, não reagira 
quando a Espanha lhe declarara guerra, preferindo remeter-se ao silêncio. 
Manifestara, todavia, a sua posição de uma maneira não oficial, através de 
uma pastoral do patriarca de Lisboa, D. José Francisco Miguel António de 
Mendonça, que, a 14 de Março de 1801, se pronunciara em termos enérgicos, 
contra a traição da Espanha , exortando os seus fiéis a mos t ra r o 
patriotismo e a defender o país. Por este meio, ordenava também ao clero 
secular e regular do seu patriarcado para realizar orações pelo feliz sucesso 
das armas portuguesas, durante três dias sucessivos, em todas as igrejas, 
diante do Sant íss imo Sacramento exposto. Determinava a inda que, 
enquanto as circunstâncias o exigissem, continuasse a ser recitada a oração 
Pro Tempore Belli, em todas as missas. O cardeal considerava as condições 
exigidas pela Espanha, nomeadamente a expulsão dos ingleses de Portugal, 
como iníquas e, caso fossem aceites, cobririam de infâmia eterna a gloriosa 
administração do Príncipe Regente, dado violarem a confiança nela 

Id., ibid. Carta particular do ministro plenipotenciário, William Smith, para o Secretário de 
Estado, John Marshall, datado de Lisboa, 7 de Abril de 1801; despacho n°. 45 do ministro 
plenipotenciário, William Smith, para o Secretário de Estado, John Marshall, datado de Lisboa, 
16 de Março de 1801. Vide Anexo II, doe. na. 24. 

792 



depositada por um aliado, fazendo recair sobre o povo a jus ta vingança de 
uma poderosa potência marítima. Como este documento fosse publicado 
antes da posição da Inglaterra ter sido completamente conhecida, mal as 
intenções deste país se tornaram patentes a pastoral foi retirada e votada ao 
esquecimento. 

Aliás, segundo William Smith, quando se verificou que as exigências 
espanholas poderiani, a breve prazo, ter de ser aceites, achou-se prudente 
silenciar este assunto. A pastoral do Patriarca de Lisboa tivera por objectivo 
ver a reacção da nação e, por não ser da responsabilidade do poder político, 
poderia ser ret i rada da circulação e desacredi tada como sendo uma 
indiscrição de um velho patriota. Além disto, caso as circunstâncias o 
exigissem, existia sempre a possibilidade de ser reforçada por uma 
declaração do mesmo estilo, por parte do governo. Assim, como as notícias 
da Inglaterra não t inham sido favoráveis, optara-se, como referimos, por 
tentar negociar a paz com Paris4 1 3 . No entanto, quando António Araújo de 
Azevedo chegou ao porto francês de Lorient foi informado que a paz teria de 
ser negociada em Badajoz, não sendo autorizado a desembarcar4 1 4 . 

Em meados de Maio de 1801, Smith escrevia ao representante dos 
Estados Unidos em Londres, Rufus King, informando-o que já se 
encontravam t ropas francesas em Espanha , r enascendo , entre os 
portugueses os receios de uma possível invasão. Aliás, em s u a opinião, o 
gabinete de Lisboa aceitaria quaisquer imposições, de preferência a deixar 
que tropas gaulesas entrassem no país4 1 5 . 

De acordo ainda com o diplomata americano, fora o conhecimento do 
falhanço da missão de António de Araújo de Azevedo que levara o ministro 

4 1 3 Id., ibid. Carta particular do ministro plenipotenciário, William Smith, para o Secretário de 
Estado, John Marshall, datado de Lisboa, 7 de Abril de 1801; despacho nQ. 46 do ministro 
plenipotenciário, William Smith, para o Secretário de Estado, John Marshall, datado de Lisboa, 
14 de Abril de 1801; tradução da pastoral do Cardeal Patriarca de Lisboa, D. José Francisco 
Miguel António de Mendonça, datada de 14 de Março de 1801, anexa ao despacho nQ. 46. 

4 1 4 Id., ibid. Carta particular do ministro plenipotenciário, William Smith, para o Secretário de 
Estado, John Marshall, datada de Lisboa, 24 de Maio de 1801; L. C Papers of William 
Loughton Smith (1792-1801). Despacho do ministro plenipotenciário, William Smith, para o 
ministro americano em Londres, Rufus King, datado de Lisboa, 14 de Maio de 1801. 

4 1 5 L.C. Papers of William Loughton Smith (1792-1801). Despacho do ministro plenipotenciário, 
William Smith, para o ministro americano em Londres, Rufus King, datado de Lisboa, 14 de 
Maio de 1801. 
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Luís Pinto de Sousa Coutinho, a partir para Badajoz, a fim de se encontrar 
com D. Manuel Godoy e tentar negociar a paz. Esta diligência criou grandes 
expectativas, especialmente entre os ingleses residentes em Portugal, apesar 
de muito provavelmente, tanto em caso de paz como de guerra, acabarem por 
ser expulsos. A s u a sorte dependia da característ ica morosidade das 
negociações, entre os dois beligerantes, e da habilidade de Sousa Coutinho 
em as prolongar. Apesar da declaração de guerra datar j á de Fevereiro, não 
haviam tido lugar quaisquer hostilidades, até à chegada do Príncipe da Paz a 
Badajoz. William Smith achava que as operações militares t inham sido 
calculadas para preocupar e estimular o espírito pacífico que animava o 
Príncipe Regente. Entretanto, todos os regimentos de imigrados, a soldo dos 
ingleses, haviam sido mandados para perto de Elvas, zona onde se 
concentrava a maior parte do exército espanhol. 

No entanto, segundo relatos de particulares, a Espanha não t inha 
condições para prosseguir a guerra, pois estava sem recursos financeiros, 
sem munições e o conflito não gozava do apoio popular. Por seu lado, as 
forças auxiliares francesas avançavam lentamente e eram em número 
diminuto, computavam-se em cerca de cinco mil e estavam acantonadas nas 
vizinhanças de Burgos. Enquanto isto, Portugal mant inha um exército 
considerável no norte do país, sob o comando do marquês de la Rozière, um 
imigrado francês. 

Para o representante americano, a grande questão a ser discutida em 
Badajoz dizia respeito à expulsão dos comerciantes ingleses, pretensão a 
que, em seu entender, o gabinete de Lisboa resistiria até ao fim, enquanto 
estivesse apenas envolvida a Espanha. Contudo, se 15.000 ou 20.000 tropas 
francesas se dirigissem para as fronteiras portuguesas as negociações seriam 
mais breves. Na opinião do plenipotenciário, Portugal estaria disposto a 
qualquer sacrifício, não poupando nem dinheiro, nem diamantes, para evitar 
tomar tal medida, considerada ruinosa para o comércio, e que poderia ter 
como consequência a perda das suas colónias416 . Os espanhóis acabaram 

N.A.R.A. General records of the Department of State, Central files, Despatches fro m United 
States Ministers to Portugal, vol. 5 (August 20, 1797 — September 13, 1801), (National 
Archives microfilm publication, M43, rolo 4). Despacho nB. 47 do ministro plenipotenciário, 
William Smith, para o Secretário de Estado, John Marshall, datado de Lisboa, 23 de Maio de 
1801. 
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por tomar uma pequena localidade portuguesa, tendo o duque de Lafões 
partido para a fronteira, a fim de negociar com D. Manuel Godoy, pois, este 
recusava-se a tratar com Luís Pinto de Sousa Coutinho. Apesar de tudo isto, 
os preparativos militares continuavam a processar-se com celeridade417. 

Portugal acabou por declarar guerra à Espanha, em 24 de Maio de 
1801, alguns dias depois de Sousa Coutinho ter partido para Badajoz, nada 
se sabendo de concreto, nos inícios de Junho, acerca das negociações de paz 
e da missão de António Araújo de Azevedo. As operações militares, essas, 
prosseguiam, levando Smith a comentar que os portugueses mostravam 
muita vontade e determinação em defender o seu país. Tropas francesas 
estavam em Ciudad Rodrigo, embora não se conhecesse o seu número com 
exactidão. Segundo o diplomata americano, se a França resolvesse, de facto, 
ocupar o território português, certamente enviaria soldados em número 
suficiente para o efeito. Além disso, dada a inesperada resistência oferecida 
pelos portugueses, o representante estadunidense aventava também a 
hipótese da Grã-Bre tanha mandar um exército auxiliar, pois, caso 
contrário, estes acabariam por ceder a uma força superior418 . 

Portugal assinou a paz com a Espanha e com a França, em Badajoz 
e, embora, a 20 de Junho de 1801, não se tivesse ainda, conhecimento dos 
termos do tratado, sabia-se que o fecho dos portos portugueses ao comércio 
inglês, o pagamento de uma soma em dinheiro, os limites do Brasil com as 
possessões francesas da América do Sul, bem como a fronteira luso-
espanhola, que Madrid desejava passasse pelo Guadiana, t inham sido 
objecto de discussão. Entretanto, a Feitoria inglesa recebera uma carta do 
cônsul geral do seu país, na qual este informava terem-lhe sido dadas 
garantias solenes que os bens britânicos seriam respeitados. Apesar do 
cônsul do Reino Unido acreditar que o acesso aos portos portugueses seria 
vedado aos seus compatriotas, na opinião de muitos esta proibição apenas 
recearia sobre os navios de guerra. Assim, enquanto vários elementos da 
Feitoria se preparavam para deixar o país, outros decidiram-se a ficar até à 

4 1 7 Id., (bid. Carta particular do ministro plenipotenciário, William Smith, para o Secretário de 
Estado, John Marshall, datada de Lisboa, 24 de Maio de 1801. 

4 1 8 Id., ibid. Despacho nQ. 48 do ministro plenipotenciário, William Smith, para o Secretário de 
Estado, John Marshall, datado de Lisboa, 5 de Junho de 1801. 
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publicação do tratado. Ao mesmo tempo, acreditava-se que Portugal teria de 
pagar à França uma indemnização de 8 milhões de cruzados. Por outro lado, 
as fronteiras entre o Brasil e as possessões francesas, constantes no tratado 
de 1797, seriam respeitadas, enquanto que na Península, seriam cedidas à 
Espanha algumas povoações fronteiriças. Durante as negociações tinha-se 
chegado a pôr a hipótese de colocar guarnições francesas e espanholas em 
Portugal, mas esta ideia fora posta de parte. 

William Smith constatava, também, que a Grã-Bretanha não t inha 
fornecido nenhum auxílio efectivo e os equipamentos, a ser remetidos, no 
valor de 300.000 libras esterlinas, sem a cooperação de um exército 
numeroso, eram de pouca ajuda para efeitos de defesa. Os portugueses 
haviam-se, assim, defendido o melhor que puderam, tendo em conta a falta 
de provisões, o limitado número de efectivos e a não existência de bons 
oficiais. De facto, a escassez de víveres impedira a reunião de um número 
considerável de tropas, e a carência de oficiais impedira os soldados de 
tornarem mais evidente a bravura demonstrada. Além disto, na opinião do 
plenipotenciário americano, o duque de Lafões não estava à altura do posto 
ocupado e fora o culpado do conde de Goltz, um oficial experimentado, não 
ter sido utilizado nesta campana. A vaidade de Lafões, j á com 84 anos de 
idade, t inha-o induzido a monopolizar quase todos os altos cargos do 
estado, pois, como era tio-avô do Regente, dispunha de total autoridade. 

Por seu lado, a missão de António de Araújo de Azevedo, de que 
falámos a t rás , parece não ter sido de todo infrutífera. Este estava 
esperançado que a amizade que o ligava a Talleyrand o ajudaria nas 
diligências a efectuar. De facto, Luciano Bonaparte, apenas soube da 
chegada de Araújo a Lorient, onde, como vimos, não fora autorizado a 
desembarcar, com medo que a negociação lhe escapasse e fosse parar às 
mãos de Talleyrand, pessoa por quem não nutria grande simpatia, partiu 
imediatamente de Madrid para Badajoz, tendo concluído u m acordo em 
termos mais favoráveis do que os esperados4 1 9 . 

Id., Ibid. Despacho nQ. 49 do ministro plenipotenciário, William Smith, para o Secretário de 
Estado, John Marshall, datado de Lisboa, 20 de Junho de 1801; carta particular do ministro 
plenipotenciário, William Smith, para o Secretário de Estado, John Marshall, datada de Lisboa, 
12 de Junho de 1801. 
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Apesar du assinatura deste convénio tripartido, Portugal continuava 
a recear o recomeço das hostilidades. A alimentar estes receios, corria o 
rumor que Luciano Bonapar te , após haver lido o correio de Paris, 
comentaria que se tivesse recebido estes despachos antes da assinatura do 
acordo, Portugal não teria obtido umas condições tão favoráveis. Estas 
declarações fazicim pensar que o tratado não seria ratificado pelo primeiro-
cônsul, sendo exigidas condições mais duras , temendo-se ainda que a 
França insistisse em acantonar um número considerável de tropas em 
território português. Entretanto, e enquanto se esperavam notícias de Paris, 
Luís Pinto de Sousa Coutinho continuava em Badajoz e eram enviados 
reforços para as fronteiras. Por esta altura, chegava também a Lisboa D. 
João de Almeida, que vinha ocupar o posto de secretário de Estado dos 
Negócios Estrangeiros e da Guerra, a bordo de uma fragata britânica que 
transportava o equivalente a 100.000 libras esterlinas em moeda portuguesa, 
parte do subsídio de 300.000 libras prometido pela Grã-Bretanha. Este 
dinheiro iria ser rir para liquidar uma parcela da soma que Portugal se via 
obrigado a pagar à França4 2 0 . 

O Reino Unido, por seu lado, mantinha uma esquadra, no mar, entre 
Lisboa e Cádis, com o objectivo, na opinião de William Smith, de evitar que 
tropas destinadas ao Egipto ou a Portugal deixassem Cádis, bem como 
observar os preparativos que franceses e espanhóis estivessem, porventura, a 
fazer para atacar os portugueses. Além do mais, estes vasos de guerra 
poderiam servir de escolta à navegação britânica e transportar os bens dos 
seus concidadãos para Inglaterra. E, em caso de necessidade, transportar a 
família real para o Brasil, projecto em consideração desde há algum tempo, 
ou mesmo tomar posse dessa colónia portuguesa. 

O plenipotenciário americano, por outro lado, t i nha recebido 
infoiTnações de que se encontravam cerca de 30.000 tropas francesas, em 
território espanhol, pensando-se que parte delas estariam destinadas a 
Portugal. Aliás, segundo o jornal oficial francês, Le Moniteur Universel, a 
posse de algumas províncias portuguesas serviria como base para as 
negociações de uma paz geral, pois poderiam ser usadas como moeda de 

Id., ibid. Despacho ria. 50 do ministro plenipotenciário, William Smith, para o Secretário de 
Estado, John Marshall, datado de Lisboa, 30 de Junho de 1801. 
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troca em relação a alguns territórios conquistados pela Inglaterra. A política 
francesa tinha-se tornado mais dura relativamente a Portugal, sendo uma 
maneira de compensar os desaires sofridos no norte da Europa. De facto, o 
fim provável da coligação, de que a França fazia parte, e a perda do Egipto 
levavam à tomada de medidas enérgicas contra os poucos países através dos 
quais a Inglaterra podia ser atingida, sendo Portugal o mais importante. 

Este plano, porém, corria o risco de fracassar se a Grã-Bretanha se 
decidisse a conquistar a Madeira e o Brasil. Para evitar que tal viesse a 
suceder, era necessário amendrontar a corte de Lisboa, através da exibição 
de um exército poderoso, perto das fronteiras, de modo a obrigá-la a alinhar 
pelos pontos de vista da França, o que era preferível à conquista do país, 
dado que se tal ocorresse a Inglaterra ficaria liberta da necessidade de 
manter as suas promessas de poupar Portugal. Além do mais, Londres t inha 
dado o seu consentimento a que a paz luso-francesa fosse feita nos 
melhores termos possíveis. Assim, a opção preferível para o governo francês 
era a de continuar a seguir uma linha de conduta que lhe garantisse a posse 
dos recursos de Portugal, sem se envolver numa guerra com a Grã-Bretanha. 

O gabinete de Lisboa, por seu turno, com alguma astúcia, continuava 
a esquivar-se aos avanços da França, levando a cabo todos os preparativos 
de guerra e mostrando-se determinado a defender o seu território custasse o 
que custasse. Contudo, encorajado pelas promessas da Inglaterra, pelas 
exigências moderadas da França e pelas deferências da Espanha assinara a 
Paz de Badajoz. Este tratado, à custa de alguma despesa e sacrifícios, 
preservaria o reino de uma revolução, manteria a Família Real no trono e 
evitaria uma ruptura com a Grã-Bretanha. 

Nos inícios de Julho de 1801, porém, constava-se que o Primeiro 
Cônsul não ratificaria o convénio e que estava resolvido a apoderar-se do 
país. Portugal, por seu lado, estava determinado a prosseguir a guerra, 
confiando nas promessas de ajuda recebidas, por D. João de Almeida, da 
parte da Inglaterra. Luís Pinto de Sousa Coutinho, por seu tu rno , 
tencionava continuar por mais algum tempo em Badajoz, aonde t inham 
chegado recentemente os reis de Espanha. A esta decisão não seria estranha 
a intenção do governo português de renovar as negociações e de as prolongar 
ao máximo, confiando quer no acaso, quer nos socorros que a Inglaterra 
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pudesse enviar. De facto, a conquista do Egipto, ou a intervenção do czar 
Alexandre I, que, como se dizia, t inha tomado as pequenas potências sob 
sua protecção, particularmente Portugal e a Sardenha, poderiam ser úteis às 
posições portuguesas. Além disto, segundo o plenipotenciário americano se 
as intenções de Napoleão fossem as anunciadas, Portugal não teria outra 
possibilidade senão a de se defender até ao fim. E, caso a invasão fosse bem 
sucedida, constava-se que a família real e a nobreza partiriam para o Brasil, 
abandonando o reino. 

William Smith t inha uma visão optimista relativamente a Portugal, 
pois, em seu entender, o país era capaz de se defender e o povo corajoso, se 
bem que, os oficiais, fossem medíocres e o comandante-em-chefe, o duque de 
Lafões, ou estava senil ou sob influência espanhola. O Príncipe Regente, por 
mais de uma vez, t inha querido o seu regresso a Lisboa, ao que ele se 
recusava. O conde de Goltz não poderia comandar o exército, enquanto o 
duque não voltasse à capital. No meio de tudo isto, o povo t inha mostrado 
grande paciência e força moral. Os olivais e os milheirais, perto da fronteira, 
t inham sido destruidos, e os lisboetas visto as suas casas e animais 
requisitados para o serviço público, sem mostrar qualquer espécie de 
desaigrado, apesar de todas as tropas regulares terem deixado a cidade. 
Assim, com os recursos naturais da nação e com alguma ajuda externa, 
poder-se-ia opor alguma resistência. Porém, se isto não se revelasse eficaz, 
na opinião de Smith, a França não retiraria da conquista as mesmas 
vantagens das que resu l ta r iam de um t ra tado redigido em termos 
moderados, o qual asseguraria a sua preponderância e deixaria as colónias 
nas mãos dos portugueses. 

O ministro aimericano comentava, ainda, que a marinha portuguesa 
estava numa condição deplorável, pois três ou quatro dos seus maiores 
navios de guerra estavam ancorados no porto, sem mastros. Um deles tinha 
sido levado para a entrada da barra a fim de a defender, o que os fortes, 
apesar da sua aparência exterior, eram incapazes de fazer. De facto, uma 
esquadra com tropas poderia facilmente tomar a cidade e Smith espantava-
se que tal não tivesse, ainda, sido tentado. Em seu entender, isto não fora 
levado a cabo devido à hesitação do governo espanhol, dizendo-se que, por 
se ter conhecimento desta possibilidade, um almirante francês fora mandado 
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comandar a esquadra fundeada em Cádis, a qual, porém, se encontrava 
bloqueada pelas forças inglesas. Além disto, William Smith afirmava não 
saber a razão pela qual os reis de Espanha se haviam deslocado a Badajoz, 
correndo, contudo, rumores que o Príncipe Regente tencionava encontrar-se 
com eles, nessa cidade, estando apenas à espera do nascimento do filho para 
empreender a viagem421. 

Em meados de Julho, o ministro americano afirmava que ainda não 
se sabia se já tinha sido concluída a paz entre Portugal e a França, sendo, 
aliás, este, um assunto sobre o qual se observava o mais profundo segredo, 
circulando vários rumores. Segundo uns , a paz t inha sido ratificada, 
enquanto que, para outros, Bonaparte insistia em colocar guarnições 
militares em território português, hipótese liminarmente rejeitada pelas 
autoridades portuguesas. De resto, os factos observados davam azo a 
diferentes interpretações. Por um lado, esperava-se, para breve, a chegada de 
Luís Pinto de Sousa Coutinho a Lisboa, o que fazia supôr que a paz fora 
assinada, por outro, continuavam a enviar-se equipamentos militares para 
as tropas estacionadas nas fronteiras, as quais continuavam nas mesmas 
posições. Dadas as circunstâncias , a Grã-Bretanha preparava-se para 
renunciar, de boa vontade, à sua influência em Portugal, havendo um 
funcionário inglês confidenciado a William Smith que a importância do país 
para a Inglaterra t inha sido sempre muito exagerada, acabando por ser 
vantajoso para Londres ver-se livre de um aliado fraco e incapaz de se 
defender422. 

Id., ibid. Carta particular do ministro plenipotenciário, William Smith, para o Secretário de 
Estado, John Marshall, datada de Lisboa, 6 de Julho de 1801. Vide Anexo II, doe. na . 26. 

"We have yet no certainty of peace being concluded by this government with France; the most 
profound secrecy is observed, and the reports which circulate on the subject are diametrically 
opposite to each other, some stating that the peace is finally ratified by France, others that 
Buonaparte insists on the principle of French garrisons which Portugal as positively rejects. 
Facts also seem to lead to different conclusions, for while the return of Mr. Pinto to Lisbon, 
(who is expected tomorrow) authorizes a belief that peace is made, military stores are 
forwarding to the frontiers in great abundance, and the armies remain in their former positions. 
As there are 30.000 French troops actually in Spain, the question must soon be settled one way 
or the other. As the result may readily be anticipated, Great Britain is preparing to surrender 
her influence with a good grace; it was in this spirit that one of her public officers told me, a 
few days ago, that the importance of Portugal to England had been always greatly over-rated, 
and that on the whole it was an advantage to be rid of a feeble ally, unable to defend herself." 
Id., Ibid. Despacho n s . 51 do ministro plenipotenciário, William Smith, para o Secretário de 
Estado, John Marshall, datado de Lisboa, 14 de Julho de 1801. 
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A 20 de Ju lho de 1801, o ministro plenipotenciário dos Estados 
Unidos recebeu uma nota ass inada por D. João de Almeida de Melo e 
Castro, informando-o oficialmente da conclusão de um tratado de paz luso-
espanhol, em 6 de Junho desse ano 4 2 3 . No entanto, e apesar da paz ter sido 
promulgada em Madrid com grande solenidade, Portugal continuava a 
preparar-se para a guerra contra a França, que persistia em recusar-se a 
ratificar o tratado, excepto se Lisboa lhe entregasse duas províncias e alguns 
navios de linha. 

O facto do país estar em paz com a Espanha e em guerra com a 
França provocava uma situação curiosa, bem como conjecturas sem fim, 
acerca das verdadeiras intenções e da política seguida pelo gabinete 
espanhol. 

Segundo uma carta recebida de Madrid, por William Smith, enquanto 
Carlos IV anunciava a paz com Portugal, Napoleão, que t inha 30.000 
homens em território espanhol, mostrava-se irritado e determinado. Ante 
isto, o diplomata americano questionava-se acerca da at i tude que a 
Espanha podia tomar, a fim de fazer valer a sua vontade. E interrogava-se, 
se o procedimento seguido não teria a finalidade de adormecer Portugal, a 
fim de o transformar numa presa fácil, ou se, pelo contrário, alarmada pelo 
número de tropas estrangeiras no seu território, Madrid estava pronta a 
fazer um grande esforço e a cooperar com Lisboa e talvez com Londres, de 
forma a enviar o exército francês de volta ao seu país. Es ta segunda 
possibilidade era ventilada por alguns políticos, que diziam que Luís Pinto 
de Sousa Coutinho ia a Londres com esta intenção. Smith, no entanto, não 
acreditava neste projecto que considerava demasiado ousado para o gabinete 
espanhol, e não passível de obter bons resultados, estando a primeira 
hipótese mais de acordo com a política seguida. Havia, contudo, uma 
terceira probabilidade que poderia também ter sido considerada. O facto de 
Espanha haver concluido rapidamente a paz com Portugal, poder-lhe-ia 

Id., tbld. Tradução da nota do Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, D. 
João de Almeida de Melo e Castro, para o ministro plenipotenciário, William Smith, datada de 
Lisboa (Palácio de Queluz), 20 de Julho de 1801, anexa ao despacho n e . 51 do ministro 
plenipotenciário, William Smith, para o Secretário de Estado, John Marshall, datado de Lisboa, 
14 de Julho de 1801. 
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permitir manter-se neutral, ou tomar parte na guerra, apenas como auxiliar 
e não como actor principal. 

Enquan to isto, em Lisboa cont inuava o recru tamento para o 
exército, com grande rigor, incorporando caixeiros, aprendizes e lojistas. O 
governo estava decidido a fazer uma pausa e a confiar que o fluir dos 
acontecimentos lhe fosse favorável. O sucesso desta política, seguida nos 
quatro anos anteriores, encorajava-o a prosseguir e s t a l inha de acção, 
durante mais algum tempo, até porque, com esta atitude contemporizadora, 
se t inha esquivado aos projectos da França. William Smith, todavia, 
afirmava ter conhecimento que um outro exército estava estacionado nas 
fronteiras de França, a fim de dar apoio aos 30.000 homens acantonados em 
Espanha. Assim, a não ser que alguma mudança ocorresse rapidamente, a 
corte de Lisboa ver-se-ia obrigada a ceder424 . O duque de Lafões acabou por 
ser substituído pelo conde de Goltz, como comandante-chefe, e nos finais de 
Julho esperava-se que, através da mediação da Espanha , Portugal e a 
França conseguissem chegar a um acordo de carácter amigável425. 

O tratado luso-espanhol foi publicado em Espanha, mas não em 
Portugal. Por este acordo, o Príncipe Regente obrigava-se a fechar os seus 
portos aos navios ingleses e a ceder a vila de Olivença e o território 
circundante ao país vizinho, o qual se comprometia a retirar todas as tropas 
da fronteira, cinco dias depois da ratificação do convénio. Na realidade, 
nenhuma, das partes contratantes t inha cumprido estas estipulações; os 
barcos ingleses continuavam a frequentar Lisboa e as forças espanholas 
conservavam-se em território português, enquanto que o exército luso 
permanecia nas mesmas posições. 

Em relação às tropas francesas estacionadas em Espanha, William 
Smith dizia não saber qual o objectivo delas, a não ser que tivessem a 
finalidade de, através de uma diversão, atrairem a este país uma força 

Id., Ibid. Carta particular do ministro plenipotenciário, William Smith, para o Secretário de 
Estado, John Marshall, datada de Sintra, 21 de Julho de 1801. 

"The peace between this country and France still remains unsettled; the duke de la Foens has 
been at last superseded by the count de Goltz, as commander in chief; it is generally however 
thought that an amicable arrangement between the two countries will be soon accomplished 
through the mediation of Spain." Id., ibid. Despacho n s . 52 do ministro plenipotenciário, 
William Smith, para o Secretário de Estado, John Marshall, datado de Lisboa, 28 de Julho de 
1801. 
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britânica considerável. Além disto, segundo o diplomata americano, parecia 
haver um acordo secreto entre a França e os dois países ibéricos, e, embora 
constasse que o t ra tado com Portugal fora finalmente ratificado por 
Napoleão, nada ainda, oficialmente se sabia. A Grã-Betanha tinha, 
entretanto, ocupado a Madeira, ficando a ilha, deste modo, à sua guarda, 
medida que, tomada sob a capa da amizade, podia ter consequências 
nocivas, pois poderia levar a França a mudar a sua política426. 

Os corpos militares estrangeiros, a soldo dos ingleses, estacionados 
em território português, foram, nos finais de 1798, causa de um incidente no 
âmbito das relações luso-britânicas. O gabinete de Lisboa não consentiu que 
um regimento suiço, ao serviço do Reino Unido, fosse reforçar as tropas do 
general Stuart, na invasão da ilha Minorca. O comandante em chefe inglês 
teria dado ordem de marcha às referidas tropas, sem consultar o governo 
português, o que desagradara a D. João, não sendo a atitude tomada, por 
este, senão uma manifestação de desagrado pelo modo como o assunto fora 
conduzido. Além desta hipótese, a mais fiável, segundo o diplomata 
americano, enunciaLvam-se outras. Assim, teria também contribuído para 
esta posição o facto do embaixador espanhol não querer ver a capital 
portuguesa transformada numa praça de a rmas , a part i r da qual se 
poderiam levar a cabo operações militares contra os domínios do seu rei. Por 
seu lado, o Príncipe do Brasil, devido às suas ligações familiares com os reis 
de Espanha, não queria que, neste caso particular, o seu país fosse 
subserviente à Inglaterra. Por outro lado, não convinha a D. João perder um 

426 " T h e treaty between Spain and Portugal has been printed in Spain, but not in this country; it 
contains an engagement on the part of the Prince Regent to shut all his ports to English vessels 
of every description and gives to Spain Olivenza and its territory. On the part of Spain there is a 
promise to withdraw all her troops from the frontiers in five days after the ratification - neither 
party has however fulfilled its stipulations. - English vessels have continued to enter this port, 
and the Spanish forces remain within the Portuguese territories. Count de Goltz has taken the 
command of the army of Portugal which remains in its former cantonments. There is a large 
French army in Spain, but we cannot learn its object, unless intended to make a diversion, by 
drawing a considerable British force to this country. It should seem from every appearance that 
there is some secret unerstanding between France, Spain and Portugal; though generally 
irumoured that the treaty with the former is finally ratified by the first consul; nothing official 
lias appeared, and the same uncertainty on that point still subsists. In the mean time, there is 
reason to believe that Great Britain has taken possession of Madeira, in trust for Portugal, a 
measure, which under the color of friendship, may result in injurious consequences, by 
changing the present policy of France." Id., ibid. Despacho n°. 53 do ministro plenipotenciário, 
William Smith, para o Secretário de Estado, John Marshall, datado de Lisboa, 16 de Agosto de 
1801. 
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regimento, com o qual poderia contar para protecção, em caso de tumulto 
ou desordem427. 

William Smith noticiava as perseguições de todos os suspeitos de 
opiniões heterodoxas, informando da prisão de vários estrangeiros e 
portugueses devido aos princípios democráticos que professavam e a 
conversas t idas4 2 8 . E, em Abril de 1800 fazia referência a um tumulto que 
envolvera 60 homens da esquadra comandada pelo marquês de Niza. Este 
levantamento fora provocado pelo pagamento de apenas uma parte diminuta 
das suas soldadas. Os marinheiros haviam-se amotinado e desfilado com 
uma bandeira, aos gritos de liberdade, tendo o exército sido chamado a 
intervir para pôr cobro a esta desordem. Os cabecilhas, que foram presos, 
acabariam, na opinião de Smith, por ser executados429 . 

William Smith não deixava também de informar o seu governo, 
enviando inclusive a tradução do decreto em que o Príncipe do Brasil, D. 
João, a 15 de Julho de 1799, se havia declarado Regente de Portugal. Esta 
medida não suscitara grandes alterações, excepto a demissão do secretário 
de Estado do Reino, José de Seabra da Silva, pois este opusera-se a uma tal 
decisão, criando dificuldades e advogando a reunião de Cortes à maneira 
antiga. O plenipotenciário americano concordava com esta resolução e, 
socorrendo-se de vários exemplos da História de Portugal, era de opinião que 
a convocação das Cortes não se tornava necessária, tendo o Príncipe sido 
bem aconselhado. Aliás, o facto da incapacidade da ra inha se revelar 
permanente e da doença de que padecia ser incurável era algo extremamente 
notório, não dando azo a quaisquer dúvidas. Além do mais, o Príncipe era o 

Id., ibid. Despacho nQ. 16 do ministro plenipotenciário, William Smith, para o Secretário de 
Estado, Timothy Pickering, datado de Lisboa, 27 de Dezembro de 1798. 

"Several foreigners and subjects have been lately arrested here for democratic principles and 
conversation" Id., Ibid. Despacho nQ. 19 do ministro plenipotenciário, William Smith, para o 
Secretário de Estado, Timothy Pickering, datado de Lisboa, 6 de Abril de 1799. 

"There was a riot of about 60 sailors a few days ago in this city. They are part of the marquis de 
Niza's squadron and being paid a small part of what was due to them, in paper, they mutinied, 
paraded a flag and cried liberty. The soldiers were called in and seized some of the 
ringleaders, who will be executed." Id., Ibid. Carta particular do ministro plenipotenciário, 
William Smith, para o Secretário de Estado, Timothy Pickering, datada de Lisboa, 20 de Abril 
de 1800. 
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legítimo sucessor do trono, estando já desde há vários anos à frente da 
chefia do estado4 3 0 . 

O plenipotenciário americano, tal como o seu antecessor, também se 
preocupou com o incremento do comércio luso-americano e em aplanar 
dificuldades aos seus compatriotas neste campo. Assim, aproveitou a 
circunstância de se dar socialmente com Lord St. Vincent para conseguir 
vantagens para o comércio do seu país. De facto, o comandante inglês 
autorizou que um navio americano de Boston se dirigisse a Cádis, mas não 
permitiu que um barco dinamarquês, com uma carga igual, prosseguisse 
viagem para o referido porto. Aliás, no convívio com os marinheiros 
britânicos, o diplomata obtinha informações relevantes acerca do que se 
passava no mar e que poderiam ser úteis à navegação estadunidense4 3 1 . 

Nos inícios de Dezembro de 1797, o Secretário da Guerra, coronel 
James McHenry, achava importante um conhecimento correcto do comércio 
português, o saber-se o que podia ser feito para permitir a participação dos 
negociantes dos Estados Unidos no tráfico com as colónias portuguesas e a 
obtenção da livre entrada em Portugal de produtos americanos, o que 
poderia beneficiar os dois países. E McHenry afirmava confiar nos talentos 
de William Smith e acreditar na possibilidade da assinatura de um tratado 
luso-americano4 3 2 . 

4 3 0 Id., ibld. Despacho nQ. 25 do ministro plenipotenciário, William Smith, para o Secretário de 
Estado, Timothy Pickering, datado de Lisboa, 5 de Agosto de 1799. 

4 3 1 Id., ibid. Despacho do ministro plenipotenciário, William Smith, para o Secretário de Estado, 
Timothy Pickering, datado de Lisboa, 30 de Novembro e 2 de Dezembro de 1797; STEINER, 
Bernard C , ob. cit., p. 90-91. 

432 ij i e a r n with pleasure from my neighbour that you have made a rapid progress in acquiring the 
Portuguese language. I hope you will be able to speak it fluently in a short time. This 
circumstance may be important to the United States as it will facilitate your gaining a more 
correct knowledge of the commerce of Portugal; the lears that are susceptible of being removed, 
to open to our merchants a participation in the trade of her colonies, and a freer access to such 
of our staples into the kingdom as would widenly tend to the benefit of both countries I incline 
to think that with this knowledge and your talents the thing may be brought about, and a 
commercial treaty arranged and concluded that would redound much to your honour. Good 
information can no doubt be obtained from Bulkley and the other English houses at Lisbon but 
the object we view ought to be kept out of sight." N.A.R.A. General records of the Department of 
State, Central files. Despatches from United States Ministers to Portugal, vol. 5 (August 20, 
1797 — September 13, 1801), (National Archives microfilm publication, M43, rolo 4). Carta 
particular do Secretário da Guerra, coronel James McHenry, para o ministro plenipotenciário, 
William Smith, datada de Filadélfia, 3 de Dezembro de 1797. 
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Uma vez regressado à capital portuguesa, Smith teve uma entrevista 
com Luís Pinto de Sousa Coutinho acerca das acusações contra o antigo 
cônsul Edward Church, de que falaremos no próximo capítulo. Durante o 
encontro, além de se queixar de uma decisão do tr ibunal do almirantado 
português, negando indemnizações a um navio injustamente detido, sugeriu 
a conveniência dos dois países fazerem acordos de carácter comercial, o que 
evitaria mui tas das dificuldades sent idas diariamente, devido à s u a 
inexistência. Ao ver que o ministro concordava com es ta sugestão, o 
diplomata disse haver uma semelhança de interesses entre Portugal e os 
Estados Unidos, pois ambos necessitavam de manter a sua neutralidade e 
evitar a guerra, tendo igualmente interesses comuns no tocante às potências 
berberescas. Assim, se fossem tomadas disposições apropriadas, poderia ter 
lugar um comércio muito lucrativo entre as duas nações, além de que as 
circunstâncias pareciam propiciar uma certa forma de ligação comercial. 

Sousa Coutinho recordou as discussões tidas em Londres com John 
Adams e Thomas Jefferson, bem como o projecto de tratado então redigido. 
Segundo o secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, algumas leis 
municipais tinham impedido a assinatura do convénio. A estas objecções, o 
diplomata respondeu que um tra tado subst i tuir ia tal legislação. Aliás, 
também nos Estados Unidos existiam, na altura, algumas leis estaduais, 
agora já inoperantes, porém, e mesmo que se t ra tassem de Actos do 
Congresso, um acordo tê-las-ia revogado, pois as ul t rapassar ia . Sousa 
Coutinho aquiesceu, e prometeu mostrar a Smith o projecto de tratado, caso 
o conseguisse encontrar, e levar o caso ante o Príncipe D. João. O diplomata 
americano achou prudente não falar do Brasil, pelo menos até que este 
assunto estivesse mais amadurecido e se concordasse em ass inar um 
tratado. 

Apesar do êxito aparen te des ta conversa, o plenipotenciário 
americano não se mostrava muito optimista, pois calculava que seria muito 
difícil obter do governo português qualquer coisa favorável aos Estados 
Unidos, devido à s u a s i tuação precária. Aproveitara, no entanto , a 
oportunidade para falar de um acordo comercial, como era seu dever. Aliás, 
o coronel Humphreys tinha-lhe assegurado que não havia qualquer hipótese 
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de sucesso neste campo 4 3 3 . De facto, cerca de dois meses depois, Smith 
queixava-se que ainda não obtivera nenhuma resposta acerca das suas 
propostas para a assinatura de um tratado. Aliás, posteriormente, voltara a 
expor a Sousa Coutinho as medidas adoptadas, pelos Estados Unidos, 
relativamente à França e mencionara a necessidade de um acordo, dado o 
aumento do comércio luso-americano. Tal incremento, n a opinião do 
plenipotenciário, fora provocado pelo diferendo entre o seu país e Paris. Além 
disto, segundo o mesmo diplomata, os Estados Unidos deveriam tornar-se 
uma potência marítima, qualquer que fosse o custo, pois uma pequena força 
naval torná-los-ia respei tados pelos países europeus . Caso contrário 
estariam continuamente expostos a insultos e desprezo434 . 

Nos inícios de Novembro de 1798, no decurso de uma recepção 
oferecida pelo embaixador espanhol, William Smith voltou a falar com Luís 
Pinto de Sousa Coutinho, acerca da necessidade de um acordo de carácter 
comercial entre os dois países. O ministro dos Negócios Estrangeiros disse 
ter levado este assunto ao conhecimento de D. João, o qual manifestara a 
maior simpatia para com os Estados Unidos. Porém, Sousa Coutinho, 
justificando-se com o facto de ter, de momento, entre mãos assuntos muito 
urgentes, assegurava que, mal lhe fosse possível, falaria com ele acerca do 
assunto. O representante estadunidense considerava esta resposta um modo 
delicado de recusai* t ratar desta matéria, o que, quanto a nós, não devia 
andar longe da realidade, pois Portugal parecia não continuar interessado 
em assinar qualquer tratado com a união norte-americana. 

Smith, porém, não desistiu, tendo falado, em Sintra, com o duque de 
Lafões, o qual lhe disse que, enquanto o coronel Humphreys estivera 

4 3 3 Id., Ibid. Despacho aQ. 3 do ministro plenipotenciário, William Smith, para o Secretário de 
Estado, Timothy Pickering, datado de Lisboa, 23 de Junho de 1798. Vide Anexo II, doe. n s . 22; 
EÇA, Raul de, ofa. cit., p. 79; MAGALHÃES, José Calvet de, ob. cit., p. 64-65. 

4 3 4 "I have to add, that my proposals for a commercial Treaty have not yet been noticed, altho, 
subsequent to the making them, I communicated to Mr. Pinto the measures we have adopted in 
respect to France and suggested to him the encresead necessity of some arrangement between 
our two countries from the encreased commerce which would be the result of our differences 
with France. We must become a maritime power, cost what it may; certain I am, that a small 
naval force would make us as respected by all the powers of Europe as the most powerful 
nation, and without it we shall be continually exposed to insult or contempt." N.A.R.A. General 
records of the Department of State, Central files, Despatches from United States Ministers to 
Portugal, vol. 5 (August 20, 1797 — September 13, 1801), (National Archives microfilm 
publication, M43, rolo 4). Despacho n2. 7 do ministro plenipotenciário, William Smith, para o 
Secretário de Estado, Timothy Pickering, datado de Lisboa, 25 de Agosto de 1798. 
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colocado em Lisboa, o próprio conversara com o Príncipe a propósito da 
necessidade da ass inatura de um convénio com os Estados Unidos e da 
autorização da importação de farinha americana, nada tendo, porém, sido 
resolvido. O plenipotenciário pediu-lhe, então, para voltar a abordar D. 
João, tendo o duque respondido que, como não era ministro de Estado, o 
seu conselho se revelava inútil. A propósito, o diplomata comentava ter 
ouvido dizer que, quando Lafões queria obter alguma coisa do Príncipe do 
Brasil, ajoelhava-se diante dele e chorava, não sendo este capaz de lhe 
recusar nada. Assim, se conseguisse convencer o duque, do que aliás 
duvidava, obteria o pretendido435 . 

O diplomata, porém, não nutria quaisquer esperanças no respeitante 
à conclusão de um tratado com Portugal, nem à obtenção da autorização, 
para o seu país, de trocas directas com o Brasil. Em seu entender, a 
conspiração ocorrida na Baía, a 12 de Agosto de 1798, conhecida pelo nome 
de Inconfidência Baiana ou Revolução dos Alfaiates, que revela a influência da 
França e da Revolução entre os brasileiros, elimina qualquer possibilidade 
de um acordo que desse aos norte-americanos acesso ao Brasil. Na opinião 
do plenipotenciário, o tratado de Methuen acerca do qual ouvira críticas, 
tinha feito os portugueses desconfiar dos convénios comerciais. De qualquer 
modo, assim que, o ministro português em Filadélfia, Cipriano Ribeiro 
Freire, regressasse iria fazer outra tentativa neste sentido, embora não 

"The Spanish ambassador gave a few days ago a grand entertainment to the principal nobility, 
the officers of the court, the ministers of state and the corps diplomatique; meeting there Mr. 
Pinto, I availed myself of the opportunity to remind him of my suggestions last Summer, 
respecting some commercial arrangements between the two countries; he replied that he had 
communicated them to the Prince; who had directed him to assure me that there was nothing he 
had more at heart than a cordial friendship with the United States that at present (Mr. Pinto) 
had a great deal of very urgent business on hand, but that he hoped soon to talk to me on the 
subjet and that he would embrace the earliest opportunity of doing it etc etc. This I consider as 
a polite mode of decling the subject. At Cintra I met the Duke of Lafoens (the Queen's Uncle) 
who told me that he had, while my predecessor was here, (and for whom he entertained a 
friendship) spoken to the Prince about entering into a treaty with us, and suffering our flour to 
be imported freely, but that nothing was done; I requested the Duke to renew his advice to the 
Prince, as he was satisfied of the wise policy of such a measure, but he answered me that he 
was not a minister of state and his advice was of no avail. I hear that when the old Duke (who is 
80) is very anxious to carry a point with His Royal Highness, he falls on his knees and cries, 
which His Royal Highness cannot resist; could I but prevail on his Grace to cry, I should obtain 
my object, but of this I have no hopes." Id., ibid. Despacho n s . 11 do ministro plenipotenciário, 
William Smith, para o Secretário de Estado, Timothy Pickering, datado de Lisboa, 10 de 
Novembro de 1798; EÇA, Raul de, ob. cit., p. 79. 
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esperasse qualquer tipo de êxito436 . Em Novembro de 1798, o secretário de 
Estado dos Negócios Estrangeiros informara William Smith que t inha sido 
concedida uma licença a Freire para visitar Portugal. E, quando o americano 
pretendeu saber se o representante de Lisboa havia sido promovido a 
ministro plenipotenciário, foi-lhe dito que apesar desta hipótese já ter sido 
considerada, não tivera lugar, devido ao diplomata estar prestes a deixar os 
Estados Unidos4 3 7 . 

Sousa Cout inho t ambém lamentou que William Smith , que 
entretanto fora encarregado de uma missão no Império Otomano, talvez 
tivesse de deixar Lisboa, antes da chegada de Cipriano Ribeiro Freire, pois 
tencionava ter uma discussão séria sobre um relacionamento mais estreito 
entre os dois países. E, mais uma vez, lhe assegurava que, além deste 
assunto ter estado sempre presente na mente de D. João, este se mostrava 
igualmente interessado numa maior aproximação com os Estados Unidos. 
Smith disponibilizou-se para participar numa reunião com Freire e com 
Sousa Coutinho, a fim de se discutir a possibilidade de conclusão de um 
tratado comercial, que, dado o interesse de ambas as partes, não levaria 

4 3 6 " 9 1 6 . 1 0 5 3 + 9 2 3 . 1187. 8 8 5 . 520# (Advices are whispered) t o have been 
640.1565.99#.1518.al523.972.807.134.1206.1561.956.1176.1465.663.1520.1513.766.13 
07+.856.fnoí received of an alarming conspiracy In the Brazils and) of the 982.599. (arrest) of 
1300.1518.663.1206.1015.1486.668.1127+.509.134 (some of the conspirators. Nothing) more 
has 764.110l#(transplred) and the 1201.936.731.885 (above account Is) communicated 
1475.513.663.1367.753.728.1518.1104.1305.1176.194.1387.298.518.(ïmder the veil of 
secrecy. This event If true) was not wanting to 1447.1519.972.818.772.924.1518.1288 
(remove all prospect of any arrangement 1546.709.194.805.515.(iutíh this court which) will 
give 983.541.1435.1174.1369.1216.482.778.1258+ (us an entrance into those colonies) their 
7 5 3 . 6 5 2 . 6 9 8 . 1 2 5 8 . 8 5 6 . 7 4 0 + (Jealousy and Jears) on t h i s h e a d a r e 
1517.836.1323.489.1142.1465.736.753.1104.1494. (beyond belief Indeed I see) no hope of 
404.134.1288.822.727.982.1174.1448.212.1296 (making any kind of arrangement) with 
194.829.1546.515 (this government which) delights 1465.1238.943.956.1559.1531.1053 + 
(in temporary devices) a n d see 1 0 1 8 . 8 0 0 . 1 4 9 0 . 1 3 1 8 . 1 5 2 1 . (seems to dread) 
anl258.520.1439.1435.1513.956.1523.1448.1546.663.290.1258.1518.212.1265.1064.116 
6.1518.515.753 (y permanent arrangement the treaty of Methuen of which I) often 
2 3 0 . 1 1 4 4 . 4 3 8 . 1 2 9 6 + (hear complaints) h a s I s u s p e c t given 
361.1513.957.930.1565.1518.1144.1279.558.972.396.668.1258+.(ihem a disgust of 
commercial treaties when) the 1270.940.1064.1505.1190.1286.1486.940 (chevalier de 
Freire) a r r i v e 8 0 0 . (s) I w i l l m a k e my l a s t a t t e m p t , thó 
753.1228.1412.1486.1518.1573.1063.(7 despair of success)." N.A.R.A. General records of the 
Department of State, Central files, Despatches from United States Ministers to Portugal, vol. 5 
(August 20, 1797 — September 13, 1801), (National Archives microfilm publication, M43, rolo 
4). Despacho n s . 16 do ministro plenipotenciário, William Smith, para o Secretário de Estado, 
Timothy Pickering, daLtado de Lisboa, 27 de Dezembro de 1798. RUSSELL-WOOD, A. J. R. — A 
world on the move; The Portuguese tn Africa, Asia, and America, 1415-1808, Manchester, 
Garcanet Press /Fundação Calouste Gulbenkian, 1992, p. 208. 

4 3 7 Carta particular do ministro plenipotenciário, William Smith, para o Secretário de Estado, 
Timothy Pickering, datada de Lisboa, 10 de Novembro de 1798, transcrita em Letters of 
William Smith, minister to Portugal, p. 71. 
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muito tempo a ser acordado. Uma vez os preliminares discutidos, comunicá-
los-ia aos seus superiores, de forma a que lhe fossem expedidas instruções 
para assinar o convénio, depois do seu regresso de Constantinopla, ou então 
a que fosse enviado um outro diplomata para o efeito. O ministro português 
concordou com este ponto de vista e ficou de o informar logo que Cipriano 
Ribeiro Freire chegasse, de modo a poder ter lugar o referido encontro. A 
participação do representante de Lisboa nos Estados Unidos era importante, 
pois este havia j á tratado deste assunto em Londres com John Adams e 
Thomas Jefferson438. 

Cerca de um mês e meio depois, Luís Pinto de Sousa Coutinho ainda 
não cumprira a promessa de lhe enviar os papéis relativos ao convénio luso-
americano, donde o plenipotenciário concluia que o governo português 
estava firmemente decidido a não assinar um tra tado com os Estados 
Unidos439. Aliás, algum tempo antes, o diplomata comentava que as 
promessas de Sousa Coutinho se revelavam tão substanciais quanto o eram 
os relatos das vitórias nos jornais franceses, interrogando-se, ao mesmo 
tempo, sobre como actuar com uma pessoa que t inha tão pouco respeito 
pela palavra dada 4 4 0 . 

Cipriano Ribeiro Freire já se encontrava em Inglaterra, não sendo 
porém certo que chegasse a Lisboa antes da partida de Smith. Este pretendia 
falar com o diplomata português, de modo a poder exprimir-lhe uma opinião 
franca acerca da conduta do governo luso, que classificava de pouco 
amigável e desrespeitosa para com os Estados Unidos4 4 1 . 

4 3 8 N.A.R.A. General records of the Department of State, Central files, Despatches from United 
States Ministers to Portugal, vol. 5 (August 20, 1797 — September 13, 1801), (National 
Archives micro/Um publication, M43, rolo 4). Despacho n9 . 22 do ministro plenipotenciário, 
William Smith, para o Secretário de Estado, Timothy Pickering, datado de Lisboa, 18 de Junho 
de 1799; MAGALHÃES, José Calvet de, ob. cit., p. 65. 

4 3 9 N.A.R.A. General records of the Department of State, Central files, Despatches from United 
States Ministers to Portugal, vol. 5 (August 20, 1797 — September 13, 1801), (National 
Archives microfilm publication, M43, rolo 4). Despacho nQ. 25 do ministro plenipotenciário, 
William Smith, para o Secretário de Estado, Timothy Pickering, datado de Lisboa, 5 de Agosto 
de 1799; EÇA, Raul de, ob. cit., p. 79; MAGALHÃES, José Calvet de, ob. cit., p . 65-66. 

4 4 0 Carta particular do ministro plenipotenciário, William Smith, para o Secretário de Estado, 
Timothy Pickering, datada de Lisboa, 1 de Julho de 1799, transcrita em Letters of William 
Smith, minister to Portugal, p. 132, 

4 4 1 N.A.R.A. General records of the Department of State, Central files, Despatches from United 
States Ministers to Portugal, vol. 5 (August 20, 1797 — September 13, 1801), (National 
Archives microfilm publication, M43, rolo 4). Despacho nB. 25 do ministro plenipotenciário, 
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Não obstante tudo isto, e apesar de Smith se ter queixado ao 
Secretário de Estado de que as promessas de Sousa Coutinho t inham 
acabado em fumo, este assunto não estava esquecido4 4 2 . Assim, quando o 
ministro dos Negócios Estrangeiros foi informado pelo plenipotenciário 
americano que a sua missão em Constantinopla estava suspensa, mostrou-
se contente com a notícia, manifestando-se disposto a discutir o convénio, 
logo que a saúde de Smith o permitisse. Como o diplomata garantisse já 
estar recuperado, declarando-se pronto a debater o assunto, até porque o 
recente sequestro de um navio americano tornava evidente a necessidade de 
um acordo, Sousa Coutinho prometeu para breve uma entrevista. O 
diplomata, porém, não se mostrava muito confiante que tal viesse a 
acontecer, pois as p romessas anteriores t ambém não t i n h a m sido 
honradas4 4 3 . 

Na realidade, William Smith chegou a ter algumas conversas, acerca 
de um tratado de comércio, com Cipriano Ribeiro Freire, o qual parecia 
empenhado na assinatura de um tal acordo, tendo proposto que os textos 
dos vários tratados existentes entre os Estados Unidos e outras nações 
fossem tomados como base, e adaptados à natureza das relações luso-
arneiricanas. E, a pedido de Smith, prometeu referir este assunto a Sousa 
Coutinho, que, como de costume, se declarou muito interessado neste 
convénio, dizendo, contudo, que não t inha tempo para se debruçar sobre 
esta matéria. O plenipotenciário americano, todavia, declarava-se convicto 
que Portugal não autorizaria um comércio directo com as suas colónias, 
nem estava esperançado em obter autorização para a importação de arroz 

V/illlam Smith, para o Secretário de Estado, Timothy Pickering, datado de Lisboa, 5 de Agosto 
de 1799; MAGALHÃES, José Calvet de, ob. cit., p. 65-66. 

4 4 2 Carta particular do ministro plenipotenciário, William Smith, para o Secretário de Estado, 
Timothy Pickering, datada de Lisboa, 1 de Agosto de 1799, transcrita em Letters of William 
Smith, minister to Portugal, p . 160. 

4 4 3 "[ paid Mr. Pinto a visit a day or two ago and informed him that my mission to Constantinople 
was suspended; he said he was glad to hear it, and as soon as my health was restored (he had 
heard that I had been indisposed) he would confer with me on the subject of a treaty; I replied 
that my health was perfectly restor'd, that I was ready to confer with him, whenever he would 
please to notify me; and that the late arrest of one of our ships made some arrangements more 
evidently necessary; he said he would soon take an opportunity of conferring with me; but you 
know my opinion of his assurances — vox et proetera nihil." N.A.R.A. General records of the 
Department of State, Central files, Despatches from United States Ministers to Portugal, vol. 5 
(August 20, 1797 — September 13, 1801), (National Archives microfilm publication, M43, rolo 
4). Despacho nB. 27 do ministro plenipotenciário, William Smith, para o Secretário de Estado, 
Timothy Pickering, datado de Lisboa, 10 de Setembro de 1799. 
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americano, sobretudo, porque t inha sido levantada a proibição relativa à 
farinha, a qual, na opinião de Freire, não seria renovada. 

Smith, apesar de não esperar grandes vantagens de um acordo 
comercial, achava que este evitaria alguns dos inconvenientes a que o 
comércio americano estava por vezes sujeito, podendo permitir uma relação 
bilateral mais benéfica444. A importação de arroz, acabou por ser 
autorizada, algum tempo depois, apenas durante um ano e embora mediante 
o pagamento de direitos alfandegários que atingiam os 27%. E, apesar do 
preço do pão ser muito elevado, a importação de cereais americanos 
continuava proibida445 . 

Em Julho de 1800, o plenipotenciário americano continuava sem 
saber nada acerca de um acordo comercial luso-americano. Em sua opinião, 
não havia vontade, da parte de Portugal, na assinatura de um tal convénio 
e, mais u m a vez, reafirmava que não via quaisquer possibilidades dos 
Estados Unidos terem um comércio directo com as colónias portuguesas. 
Aliás, o silêncio de Cipriano Ribeiro Freire, pessoa da confiança de Luís 
Pinto de Sousa Coutinho, sobre este assunto, era, para William Smith, uma 

"I have had some conversation with the Chevalier de Freire about a commercial treaty between 
our two countries; he seems desirous of it and has promised to urge the matter with Mr. Pinto; I 
should wish to be precisely informed of the views of our government on this subject; I 
apprehend nothing can be done at present respecting their colonies; but other arrangements 
may be useful." Post-scrlptum, datado de 26 de Dezembro de 1799 do despacho n s . 31 do 
ministro plenipotenciário, William Smith, para o Secretário de Estado, Timothy Pickering, 
datado de Lisboa, 28 de Novembro de 1799; "In a conversation I lately had with the chevalier 
de Freire, concerning a commercial treaty; he expressed his earnest desire for such a measure, 
which he observed might easily be accomplished by taking as the basis the several commercial 
treaties now existing between the United States and other nations, and adapting them to the 
circumstances of the United States and Portugal. At my request he suggested the matter to Mr. 
Pinto who resorted to the old excuse of want of time at this moment, tho very anxious for a treaty 
with us. I am well convinced from all which has past that this government will not agree to our 
entry into their colonies; no have I much hopes that it will ever consent to the importation of our 
rice; the prohibition of our flour has been taken off, and the chevalier de Freire thinks it will 
not be renewed. It would be very satisfactory to me to learn the sentiments of our government in 
relation to this subject; thó I don't anticipate any very material advantages from a commercial 
treaty, yet it would remove some inconveniences to which our trade is occasionally exposed, 
and might lay the foundation of a closer and more beneficial connexion hereafter." Id., ibid. 3 
Despacho n*3. 32 do ministro plenipotenciário, William Smith, para o Secretário de Estado, 
Timothy Pickering, datado de Lisboa, 21 de Janeiro de 1800; EÇA, Raul de, ob. cit., p. 80. 

N.A.R.A. General records of the Department of State, Central files, Despatches from United 
States Mtnisters to Portugal, vol. 5 (August 20, 1797 — September 13, 1801), (National 
Archives microfilm publication, M43, rolo 4). Post-scrlptum, de 16 de Março de 1800, do 
despacho n s . 33 do ministro plenipotenciário, William Smith, para o Secretário de Estado, 
Timothy Pickering, datado de Lisboa, 2 de Março de 1800; EÇA, Raul de, ob. cit., p. 80; Carta 
particular do ministro plenipotenciário, William Smith, para o Secretário de Estado, Timothy 
Pickering, datada de Lisboa, 7 de Abril de 1800, transcrita em Letters of William Smith, 
minister to Portugal, p. 14. 

812 



prova daquilo que dizia4 4 6 . Segundo Calvet de Magalhães, o ministro 
português, a braços com uma política externa e interna difícil e de acordo, 
com o seu carácter, em vez de se abrir com o representante americano, optou 
pelo adiamento e pela evasiva em relação a este assunto 4 4 7 . 

Os Estados Unidos estavam interessados em assinar um tratado com 
Portugal, porque queriam ter livre acesso ao Brasil. Assim, se Lisboa não 
permitisse que os norte-americanos realizassem trocas comerciais directas 
com esta sua colónia, um tal acordo deixava de ter interesse. No entanto, 
em Março de 1800, Timothy Pickering confiava que em breve os portugueses 
dariam o justo valor aos Estados Unidos, para o que contribuiriam as 
informações veiculadas por Cipriano Ribeiro Freire448 . 

Um dos primeiros assuntos com que William Smith teve de se ocupar 
dizia respeito aos salvados do bergantim americano Bedford. Fora o navio 
apresado por um cruzador francês, a 10 de Agosto, ao largo da costa do 
Algarve e, no dia seguinte, já com cinco franceses e quatro espanhóis a 
bordo, acabara aprisionado pelo caíque português Corvo. Os juízes que 
julgaram este caso, estribando-se na lei de 7 de Setembro de 1796 e nas 
determinações marítimas de todos os países da Europa, decidiram que os 

"Since my last communications on the subject, nothing has occured respecting a commercial 
treaty with this country; from hence we may infer a want of disposition on the part of this 
government to meet us in any arrangements of a commercial nature; I have already stated to you 
my belief of there being no prospect whatever of our being admitted into their colonies. The 
chevalier de Freire, whom I often see, is now silent on the subject of a treaty; and as he is 
much in the confidence of Mr. Pinto, his silence confirms the foregoing suggestions." N.A.R.A. 
General records of the Department of State, Central files, Despatches from United States 
Ministers to Portugal, vol. 5 (August 20, 1797 — September 13, 1801), (National Archives 
microfilm publication, M43, rolo 4). Despacho ne . 36 do ministro plenipotenciário, William 
Smith, para o Secretário de Estado, Timothy Pickering, datado de Lisboa, 5 de Julho de 1800. 

MAGALHÃES, José Calvet de, ob. cit., p. 66. 

"Unless Portugal would permit a commercial intercourse with her American colony, the Brazils, 
a treaty would seem to be of no great moment: and your communications clearly indicate that 
she will avoid any treay whatever. The time however will rapidly advance, when she will think 
the United States entitled to more respect than her conduct now suposes. I trust the information 
to be derived from the chevalier de Freire will give that court juster ideas of the importance of 
this country: and the statements of its own minister will be duly appreciated." N.A.R.A. General 
records of the Department of State, Central files. Diplomatic and Consular Instructions, 1791-
1801 vol. 5 (December 3, 1798 — September 28, 1801), (National Archives microfilm 
publication, M28, rolo 5), p. 312. Despacho n°. 18 do Secretário de Estado, Timothy Pickering, 
para o ministro plenipotenciário, William Smith, datado de Filadélfia, 22 de Março de 1800. 
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captores portugueses t inham direito a salvados4 4 9 . Devido a esta resolução, 
o navio aportara a Faro, onde descarregara uma parte da carga, o suficiente 
para pagamento dos referidos direitos. Uma vez esta operação efectuada, 
t inha-se conseguido a devolução do resto do car regamento ao seu 
proprietário. O Bedford t ranspor tava tabaco de Bordéus pa ra Sevilha, 
destinado à Real Manufactura de Tabacos, cujos directores t inham obtido 
autorização para receber a carga no Algarve. Contudo, quem tomou conta do 
tabaco recusou-se a pagar o frete, dizendo que este só podia ser recebido 
pelo capitão na capital da Andaluzia. 

Além disto, seria deduzido o custo do transporte da carga por terra, 
entre as duas cidades, que era, porém, superior ao valor do frete. O 
representante americano considerava muito injusta a interferência do 
governo português, o qual devia ter actuado de forma imparcial. Isto era 
tanto mais arbitrário, quanto o bloqueio de Sevilha era previsível e o 
conhecimento de embarque estipulava que, no caso do Bedford não poder 
entrar no Guadalquivir, a carga deveria ser descarregada no porto mais 
próximo, sendo o frete pago aí. O comandante depois de em vão reclamar, 
em Faro, foi para Lisboa, tendo-se Smith dirigido ao ministro da Marinha, a 
solicitar a libertação do bergantim e o pagamento do carregamento, pelo 
dono do tabaco, no local onde fora recebido. Disseram-lhe, porém, para 
recorrer ao almirantado. Depois disto, apelou para Sousa Coutinho que lhe 
assegurou ir colocar o a s sun to perante o tr ibunal do almirantado, não 
obtendo, todavia, n e n h u m a resposta . Todo este imbróglio teve como 
consequência a ruína do capitão, que se viu obrigado a vender o navio para 
fazer face às dívidas contraídas, podendo tudo isto, na óptica de Smith, ter 
sido evitado se o valor do frete houvesse sido recebido450 . 

Id., Despatches from United States Ministers to Portugal, vol. 5 (August 20, 1797 — September 
13, 1801), (National Archives microfilm publication, M43, rolo 4). Carta de Nicolao de Miranda 
da Silva de Alarcão, Francisco Jozé Brandão e Jozé Antonio d'Oliveira Leite de Barros, datada 
de Lisboa, 3 de Novembro de 1797, anexa ao despacho do ministro plenipotenciário, William 
Smith, para o Secretário de Estado, Timothy Pickering, datado de Lisboa, 30 de Novembro e 2 
de Dezembro de 1797; EÇA, Raul de, ob. cit., p. 78. 

N.A.R.A. General records of the Department of State, Central files. Despatches from United 
States Ministers to Portugal, vol. 5 (August 20, 1797 — September 13, 1801), (National 
Archives microfilm publication, M43, rolo 4). Despacho ng. 7 do ministro plenipotenciário, 
William Smith, para o Secretário de Estado, Timothy Pickering, datado de Lisboa, 25 de Agosto 
de 1798; EÇA, Raul de, ob. cit., p. 78. A.N.T.T., Ministério dos Negócios Estrangeiros, Arquivo 
Central, correspondência das legações estrangeiras em Lisboa, caixa 410 (1790-1805). Nota 
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Outra das razões pelas quais o representante americano não estava 
de acordo com a sentença do tribunal do almirantado, prendia-se com o 
facto do Bedford não ser uma presa, nem estar em poder de inimigos dos 
Estados Unidos, pois saíra do porto de Bordéus com documentos que 
atestavam a sua qualidade de embarcação neutral. Deste modo, em qualquer 
porto da França e da Espanha, seria muito presumivelmente libertado, o que 
também deveria acontecer em Portugal. As autoridades marítimas, porém, 
não eram da mesma opinião, havendo decidido que o bergantim pagasse aos 
portugueses a oitava parte do seu valor451. Esta sentença foi confirmada 
pelo governo português, o que obviamente não agradou ao ministro 
americano, levando-o a apresentar um protesto. Em duas extensas notas 
enviadas a Luís Pinto de Sousa Coutinho, Smith desenvolve uma ampla 
argumentação contra a decisão portuguesa. O ministro, aliás, temia que 
esta constituísse um precedente perigoso para o comércio dos Estados 
Unidos452. O comandante do Bedford, capitão William Coit, Jr. , escreveu 
também, acerca deste assunto, ao Secretário de Estado, Timothy Pickering, o 
qual respondeu dizendo que remeteria este assunto para William Smith, 
com um pedido para que este reclamasse junto do governo de Lisboa, com 

do ministro plenipotenciário, William Smith, para o Secretário de Estado dos Negócios 
Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa Coutinho, datada de Lisboa, 5 de Fevereiro de 
1799. 

4 5 1 N.A.R.A. General records of the Department of State, Central files. Despatches fro m United 
States Ministers to Portugal, vol. 5 (August 20, 1797 — September 13, 1801), (National 
Archives microfilm publication, M43, rolo 4). Carta de Nicolao de Miranda da Silva de Alarcão, 
Francisco Jozé Brandão e Jozé Antonio d'Oliveira Leite de Barros, datada de Lisboa, 3 de 
Novembro de 1797, anexa ao despacho do ministro plenipotenciário, William Smith, para o 
Secretário de Estado, Timothy Pickering, datado de Lisboa, 30 de Novembro e 2 de Dezembro 
de 1797; EÇA, Raul de, ob. cit., p. 78. 

4 5 2 N.A.R.A. General records of the Department of State, Central files, Despatches from United 
States Ministers to Portugal, vol. 5 (August 20, 1797 — September 13, 1801), (National 
Archives microfilm publication, M43, rolo 4). Cópia das notas do ministro plenipotenciário, 
William Smith, para o Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto 
de Sousa Coutinho, datadas de Lisboa, 20 de Outubro e 24 de Novembro de 1797, anexa ao 
despacho do ministro plenipotenciário, William Smith, para o Secretário de Estado, Timothy 
Pickering, datado de Lisboa, 30 de Novembro e 2 de Dezembro de 1797; EÇA, Raul de, ob. cit., 
p. 78; A.N.T.T., Ministério dos Negócios Estrangeiros, Arquivo Central, correspondência das 
legações estrangeiras em Lisboa, caixa 410 (1790-1805). Notas do ministro plenipotenciário, 
William Smith, para o Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto 
de Sousa Coutinho, datadas de Lisboa, 20 de Outubro e 24 de Novembro de 1797. 
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vista à obtenção de u m a indemnização, pois também ele considerava 
arbitrária a decisão portuguesa4 5 3 . 

Além de todos estes inconvenientes, o comandante do Bedford, e o 
seu imediato também foram presos pelas autoridades por tuguesas . O 
incidente dera-se quando o Juiz de Fora da cidade de Faro tentava cumprir a 
sentença do almirantado, no respeitante à avaliação do navio e da carga do 
tabaco, de modo a apurar a oitava parte do seu valor, quantia que, como 
vimos, deveria ser paga aos recaptores. Como era necessário levar o tabaco 
para terra, a fim de que este pudesse ser pesado, a equipagem ao princípio 
colaborara; porém, a 28 de Novembro, o capitão Coit informara o magistrado 
português que não era conveniente descarregar mais, pois o navio ficaria 
sem lastro suficiente. E, perante a insistência, o comandante ordenara à 
tripulação para parar de trabalhar, e, embora dissesse ao Juiz de Fora que 
poderia retirar o tabaco, afirmava declinar toda a responsabilidade em 
relação a quaisquer prejuízos que ocorressem. Foram, então, o capitão, e o 
mestre presos e enviados para a cadeia de Faro, o primeiro para a chamada 
"Caza fixada" e o segundo para a enxovia. Segundo William Smith e o 
próprio William Coit, este não fizera nada que merecesse tão severa punição, 
pelo que o primeiro solicitava que os dois homens fossem imediatamente 
libertados de uma prisão tão ignominiosa e cruel4 5 4 . 

Este incidente não foi um caso isolado, pois vasos de guerra da Royal 
Navy também tinham capturado embarcações previamente apresadas por 
navios de outras nações. Os ingleses pretendiam igualmente direitos de 
salvados, o que veio a criar problemas ao diplomata. O capitão de um dos 
navios recapturados t inha-lhe enviado u m a missiva, dizendo ser s u a 
intenção sacar sobre a casa Bulkeley para pagar os direitos exigidos. William 

Id., ibid. Cópia do extracto de uma carta do Secretário de Estado, Timothy Pickering, para o 
capitão William Coit, Jr. , datada de Filadélfia, 7 de Novembro de 1798, anexa à nota do 
ministro plenipotenciário, William Smith, para o Secretário de Estado dos Negócios 
Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa Coutinho, datada de Lisboa, 5 de Fevereiro de 
1799. 

Id., ibid. Nota do ministro plenipotenciário, William Smith, para o Secretário de Estado dos 
Negócios Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa Coutinho, datada de Lisboa, 10 de 
Dezembro de 1797; cópia da carta do capitão William Coit, Jr, para o cônsul Thomas Bulkeley, 
datada de Faro, 1 de Dezembro de 1797, cópia da carta do capitão William Coit, Jr . para o 
ministro plenipotenciário William Smith, datada de 1 Dezembro de 1797, cópia da carta do 
vice-cônsul Charles Frederick Kruse, para o cônsul Thomas Bulkeley, datada de Faro, 3 de 
Dezembro de 1797, anexas à nota 10 de Dezembro. 
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Smith não podia concordar com isso, pois havia protestado junto da corte 

portuguesa, aquando do caso do Bedford. 
O comandante americano, contudo, tinha escrito a Thomas Bulkeley 

sobre este assunto, tendo, por isso, o diplomata falado com o comerciante 
inglês, ao qual sugerira a satisfação do pedido, desde que o pagamento fosse 
feito sob responsabilidade do capitão, ficando ele, Smith, de fora de tudo. 
Dado que Portugal continuasse a insistir na liquidação dos direitos de 
salvados, a Grã-Bretanha persistiria no mesmo, até ser encontrada uma 
solução para este diferendo. Esta era, segundo o plenipotenciário, uma 
questão delicada, pois, nas circunstâncias então vividas, estas recapturas 
beneficiavam o comércio americano, mesmo pagando o exigido. Todavia 
noutras circunstâncias este procedimento poder-se-se-ia revelar altamente 
prejudicial455. Lord St. Vincent, comandante da esquadra inglesa no 
Mediterrâneo, parecia aliás, concordar que os navios ingleses não t inham 
direito a receber salvados da parte dos americanos 4 5 6 . Este assunto 
continuou a preocupar o plenipotenciário, pois, em 25 de Fevereiro de 1798, 
referia que os agentes dos recaptores de um navio de Ragusa t inham 
combinado o pagamento de uma determinada soma, em lugar de salvados. 
Foi acordado que este pagaria 5% do valor da presa, enquanto anteriormente 
se exigia a oitava ou a sexta parte do total. E apontava o exemplo de um 
capitão americano que, para reentrar na posse do seu navio, tivera de fazer 
um depósito e obrigar-se a liquidar a soma correspondente aos direitos, que 
viesse a ser estabelecida entre Portugal e a Grã-Bretanha. Deste modo, 
achava que todos os recaptores iriam querer, em casos similares, uma 
caução semelhante4 5 7 . 

A propósito deste assunto , Timothy Pickering dizia que William 
Smith t inha exposto claramente a sua posição. Apesar de um navio neutral 

455 N.A.R.A. General records of the Department of State, Central files, Despatches from United 
States Ministers to Portugal, vol. 5 (August 20, 1797 — September 13, 1801), (National 
Archives microfilm publication, M43, rolo 4). Despacho do ministro plenipotenciário, William 
Smith, para o Secretário de Estado, Timothy Pickering, datado de Lisboa, 30 de Novembro e 2 
de Dezembro de 1797. 

4 5 6 Id., Ibid. Despacho do ministro plenipotenciário, William Smith, para o Secretário de Estado, 
Timothy Pickering, datado de Lisboa, 4 de Janeiro de 1798. 

4 5 7 Id., ibid. Despacho do ministro plenipotenciário, William Smith, para o Secretário de Estado, 
Timothy Pickering, datado de Lisboa, 25 de Fevereiro de 1798; EÇA, Raul de, ob. cit., p. 78-79. 
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recapturado não ser obrigado a pagar direitos de salvados, as depredações 
cometidas pelos franceses sobre muitas embarcações eram muitas vezes 
seguidas de condenações. Em sua opinião, a recaptura acabava por ser um 
favor e um benefício para os comerciantes americanos, os quais não se 
fariam rogados em a recompensar. E, nos casos em que o pagamento destes 
direitos tivera lugar, os donos das cargas não se haviam importado. Aliás, 
uma recusa categórica levaria à perda total de muitos navios e das suas 
respectivas cargas. Ante isto, os vasos de guerra britânicos deixariam de 
tomar posse dos barcos americanos capturados e, se Lord St. Vincent, 
conforme dera a entender, não permitisse que fossem escoltados por 
embarcações da Royal Navy, tal revelar-se-ia um desastre, para a navegação 
estadunidense4 5 8. 

Outros problemas houve, envolvendo navios americanos em portos 
portugueses. Assim, em 3 de Ju lho de 1797, o diplomata americano 
queixava-se a Luís Pinto de Sousa Coutinho, da conduta do governador da 
ilha da Madeira pela prisão do capitão Michael Peirce e pela detenção do 
barco que comandava, o Hope. Além disso, protestava pelo facto dos 
comandantes das embarcações estadunidenses serem obrigados a pagar os 
salários aos marinheiros ingleses, embarcados como se fossem americanos, 
que tivessem deixado o serviço, quer compelidos, quer livremente. Tal nunca 
fora requerido pelos vasos de guerra britânicos, os quais todas as vezes que 
isso tinham solicitado, sempre o haviam considerado como um favor, ponto 

"All your letters have been from time to time laid before the President; ande he now has some of 
the papers respecting the recapture of captain Coit's brig, and American vessel, by a 
Portuguese cruiser. You have clearly established your position, that a neutral vessel recaptured 
is not liable to salvage. But the depredations of the French on neutral, and especially on 
American commerce are of so singular a nature, and their captures have so commonly been 
followed by condemnations, — I presume that, generally speaking, the recapture is a favor, a 
benefit, for which the American merchants will cheerfully make compensation. This has 
frequently happened in the West Indies. Some of the British courts, it is true, have not decreed 
salvage to the British recaptors, on the very ground you have taken; but others have decreed a 
sixth or an eighth for salvage; and in some instances, if I rightly remember, the American 
masters have without the intervention of the Admiralty and courts, paid a reasonable salvage. I 
do not recollect even to have heard this payment of salvage complained of by those concerned. 
A rigid refusal of payment would certainly expose numbers of our vessels to total losses; seeing 
the British cruizers would of course cease to retake them and this followed, as intimated by 
Lord St. Vicent, which you mention in your letter of December 2d. by a refusal of convoys, 
would be a serious evil." N.A.R.A. General records of the Department of State, Central files, 
Diplomatic and Consular Instructions, 1791-1801 vol. 4 (January 23, 1791 —Augus t 16, 
1793), (National Archives microfilm publication, M28, rolo 4), p. 237. Despacho n a . 3 do 
Secretário de Estado, Timothy Pickering, para ministro plenipotenciário, William Smith, datado 
de Filadélfia, 3 de Março de 1798. 
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cie vista que, segundo Humphreys, era o correcto. Deste modo, deixava a 
resolução deste contencioso ao arbítrio do gabinete de Lisboa459. 

Em fins de Agosto de 1798, William Smith referia que, ante as 
perspectivas de uma guerra entre os Estados Unidos e a França, bem como 
de urna possível ruptura com a Espanha e a Holanda, o porto de Lisboa 
tornava-se muito interessante para os comerciantes norte-americanos. O 
plenipotenciário afirmava ter-se abstido de tomar ati tudes que pudessem 
prejudicar o bom relacionamento entre Portugal e os Estados Unidos, pois, 
apesar de ter transigido em relação às reclamações apresentadas pelos 
capitães americanos, não faltavam outras queixas da sua parte. De facto, 
vasos de guerra portugueses, à revelia da lei internacional, t inham detido 
navios es tadunidenses , causando- lhes grandes prejuízos. Os s e u s 
comandantes, através do representante do seu país em Lisboa, haviam 
pedido indemnizações ao governo português, tendo estas, pelo menos num 
caso, sido recusadas com base em argumentos disparatados. Depois de ter 
conferenciado com Sousa Coutinho, a propósito destas questões, e de lhe ter 
mostrado o absurdo da argumentação, julgou havê-lo convencido, pois o 
ministro tinha-lhe prometido tratar do caso. Na realidade, porém, haviam 
passado mais de dois meses sem que obtivesse resposta , o mesmo 
acontecendo com as outras reclamações apresentadas, não sem que fosse 
notificado de nenhuma decisão, nem dos assuntos mais urgentes como era o 
do navio Bedford. 

A propósito destas pendências, William Smith perguntava a Timothy 
Pickering se este queria apresentar um protesto a Cipriano Ribeiro Freire, 
que seria comunicado a Sousa Coutinho, ou se devia, ele próprio, dirigir 
uma memória, redigida em termos enérgicos, ao secretário de Estado dos 
Negócios Estrangeiros e da Guerra. Es ta seria acompanhada de uma 
intimação dizendo que as relações amigáveis entre os dois países não 
poderiam subsistir, excepto se Portugal mostrasse mais respeito pelos 
direitos americanos. Não obstante, apesar de ter a certeza que este tom 
surtiria o efeito desejado, dada a situação de crise vivida, achara por bem 

4 5 9 A.N.T.T., Ministério dos Negócios Estrangeiros, Arquivo Central, correspondência das legações 
estrangeiras em Lisboa, caixa 410 (1790-1805). Nota do ministro residente, coronel David 
Humphreys, para o Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de 
Sousa Coutinho, datada de Lisboa, 3 de Julho de 1797. 
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não o empregar460 . As respostas dadas pelo governo português, através de 
Luís Pinto de Sousa Coutinho, não foram de modo algum consideradas 
satisfatórias, sendo iguais ao relatório do juiz do almirantado encarregado 
do caso que apresentou justificações consideradas muito frívolas, por Smith. 
Ante isto, o diplomata dizia que se respondesse, mostrando a fraqueza da 
argumentação lusa, era provável que ninguém lhe prestasse atenção, ou, 
então, seis meses depois receberia um relatório ainda mais débil4 6 1 . 

Em Agosto de 1799, ocorreu u m outro incidente com u m a 
embarcação americana. O navio Dispatch, fora apresado por ordem do 
ministro da marinha, sob a vaga suspeita, levantada pelo capitão da fragata 
britânica Emerald, de que tanto o barco como a carga eram propriedade de 
franceses. O plenipotenciário estadunidense apresentou imediatamente 
queixa a Luís Pinto de Sousa Coutinho, enquanto o cônsul Bulkeley foi 
falar com o ministro da marinha, que o mandou dirigir-se ao intendente da 
polícia, o qual acabou por ordenar a libertação do Dispatch. Segundo 
Thomas Bulkeley chegavam frequentemente a Portugal embarcações com 
mercadorias gaulesas e não eram incomodadas. Além disto, como não 
existia nenhuma ordem para o sequestro de bens pertencentes a franceses, 
William Smith considerava esta atitude de Lisboa atentatória da dignidade 
da bandeira americana, facto que pretendia levar ao conhecimento de Sousa 
Coutinho4 6 2 . 

N.A.R.A. General records of the Department of State, Central files, Despatches Jrom United 
States Mlntsters to Portugal, vol. 5 (August 20, 1797 — September 13, 1801), (National 
Archives microfilm publication, M43, rolo 4). Despacho n°. 7 do ministro plenipotenciário, 
William Smith, para o Secretário de Estado, Timothy Pickering, datado de Lisboa, 25 de Agosto 
de 1798. 

"I have received at length answers from Mr. Pinto, on the subject of some claims, which I 
mentioned in a former letter. These answers are nothing more than the report of the reporting 
Judge of the Admiralty, respectig the claims and assigning therefor very frivolous reasons: If I 
reply and shew the weakness of the grounds they have taken, it is probable no notice whatever 
will be taken of it, or in six months I should have another report sent me, still more feeble." Id., 
Ibid. Despacho ne. 11 do ministro plenipotenciário, William Smith, para o Secretário de Estado, 
Timothy Pickering, datado de Lisboa, 10 de Novembro de 1798. 

"The ship Dispatch, captain Ward, American property, under the American flag, was a few days 
ago arbitrarily arrrested by order of the minister of marine, on vague information from the 
captain of the British frigate Emerald that the ship and cargo were French property. I 
immediately complained to Mr. Pinto, and Mr. Bulkeley called on the minister of marine, and 
was by him referred to the minister of police, who yesterday ordered the vessel to be released, 
as you will see by the papers transmitted. Mr. Bulkeley assures me that vessels of other 
nations are constantly arriving here with French property, which is not molested; and as there 
has been no general order for the seizure of the goverment (originating in the denunciation of a 
British officer founded on the information of some worthless seamen) derogatory to the dignity 
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Na realidade, quando se queixou do sucedido ao secretário de Estado 
dos Negócios Estrangeiros, fez saber que, em casos destes , era mais 
amistoso expor a injúria ao cônsul americano, o qual, como ele próprio, não 
estava disposto a encobrir bens pertencentes a franceses. Aliás, assegurava 
que, caso tal ocorrência se viesse a verificar, seria prontamente denunciada 
às autoridades portuguesas. 

No entender do plenipotenciário, a atitude tomada era hostil para 
com os Estados Unidos, pois o Dispatch estava protegido pelo pavilhão deste 
país , encont rando-se , pa r a mais , n u m porto neu t ra l quando fora 
sequestrado..Além disto, esta acção fora levado a cabo com base numa 
simples informação, sem qualquer tipo de prova e sem ter sido dado 
conhecimento ao agente consular estadunidense. Este poderia ter prestado 
auxílio no apuro da verdade e entregaria o barco às autoridades lusas, se 
este fosse de facto francês. Smith declarava, ainda, ser uma prática comum 
entre os marinheiros despedidos, por má conduta, vingarem-se dos seus 
antigos capitães, prestando contra eles, declarações falsas. Por outro lado, 
censurava o comandante da fragata britânica Emerald, por não ter actuado 
de forma mais consistente com o verdadeiro carácter de um marinheiro 
britânico. Em vez de ter actuado como um informador, comunicando as 
suas desconfianças aos responsáveis portugueses, deveria haver seguido o 
navio que suspeitava ser francês e tê-lo apresado no alto mar 4 6 3 . 

O Factor, outro barco americano, foi também objecto de controvérsia 
entre o representante americano e as autoridades de Lisboa. Uma esquadra 
portuguesa, comandada pelo comodoro Campbell, encontrou a referida 
embarcação, capitaneada por John Kemp, que no decurso de uma viagem 

of the American Flag; and so I shall represent it to Mr. Pinto." Id., ibid. Despacho nQ. 26 do 
ministro plenipotenciário, William Smith, para o Secretário de Estado, Timothy Pickering, 
datado de Lisboa, 31 de Agosto de 1799; carta do cônsul, Thomas Bulkeley, para o ministro 
plenipotenciário, William Smith, datada de Lisboa, 30 de Agosto de 1799, anexa ao despacho 
n«. 26. 

4 6 3 "Captain Ward, the bearer of this, will state the circumstances of the arrest of his ship, 
mentioned in my last, since which I have complained to Mr. Pinto of the measure as 
disrespectful to our flag, intimating that it would be more friendly in such cases, to lodge a 
complaint with our consul, who is as little disposed as myself to cover French property, and 
who would immediately on the fact appearing deliver up the vessel denounced." Id., ibid. 3 
Despacho nQ. 27 do ministro plenipotenciário, William Smith, para o Secretário de Estado, 
Timothy Pickering, datado de Lisboa, 10 de Setembro de 1799; A.N.T.T., Ministério dos 
Negócios Estrangeiros, Arquivo Central, correspondência das legações estrangeiras em Lisboa, 
caixa 410 (1790-1805). Nota do ministro plenipotenciário, William Smith, para o Secretário de 
Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa Coutinho, datada de Lisboa, 
9 de Setembro de 1799. 
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entre Nova Iorque e Tenerife fora capturada por um corsário inglês, o qual, 
ao avistar a força naval lusa, se pôs em fuga. O capitão, a crer no seu relato, 
foi a bordo do navio que comandava esta frota, explicar a Campbell a sua 
si tuação e solicitar-lhe permissão para cont inuar na s u a companhia 
durante algumas horas. O comandante aquiesceu, dizendo-lhe que nessa 
noite ficaria sob sua protecção. Algumas horas depois, contudo, mandou 
chamar de novo John Kemp à sua presença e disse-lhe que levaria o Factor 
para Santiago em Cabo Verde, a fim de ser julgado, tendo colocado a bordo 
dois homens e um oficial. Porém, como o governador da ilha não se quisesse 
envolver neste assunto, Campbell enviou o navio para Lisboa, a fim de ser 
examinado. No Factor seguiram os homens que o corsário para aí destacara 
e uma força armada cedida pelo governador de Santiago. Uma vez em Lisboa, 
foram postos a bordo homens armados e a tripulação feita prisioneira. 

O comodoro Campbell decidira levar o navio pa r a u m porto 
português, por julgar que o captor era um navio pirata. O conselho do 
almirantado, todavia, ao verificar que tal não correspondia à realidade, 
decidiu entregar a presa ao cônsul inglês. Esta atitude justificava-se pelo 
facto de só o almirantado britânico ser competente para decidir se o 
apresamento tinha sido ou não ilegal, não cabendo a Portugal fazer o papel 
de juiz no que dizia respeito a capturas de barcos americanos feitas por 
corsários do Reino Unido. 

William Smith não concordou, nem com a decisão, nem com a 
explicação dada, quest ionando o direito das autoridades lusas em se 
intrometerem neste assunto . Segundo o diplomata, estas não t inham o 
direito de enviar o navio para os portos portugueses, nem de o entregar ao 
cônsul inglês. Além disto, a decisão do almirantado havia sido tomada antes 
do agente consular estadunidense ter sido ouvido sobre o assunto e sem que 
tivessem sido tomadas em consideração circunstâncias importantes, capazes 
de alterarem a decisão. Na realidade, o comandante do Factor dominava 
completamente o navio, quando foi abordado por Campbell, apenas lhe 
tendo solicitado protecção por algumas horas, até que o suposto pirata 
estivesse fora do alcance. Além disto, a conduta do corsário levava a crer que 
se tratava efectivamente de um pirata. 
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Tendo em atenção estes factos, o comandante Campbell não agira 
segundo a lei internacional, pois apoderara-se da embarcação e enviara-a 
paia Lisboa. Se os Estados Unidos estivessem em guerra com Portugal, a 
atitude tomada teria sido correcta, mas dado não ser este o caso e como 
também não havia qualquer contencioso anglo-americano, William Smith 
não encontrava justificação para tal procedimento. Com base nisto, o 
ministro plenipotenciário apresentava os seus protestos ante o governo 
português, que considerava responsável por todos os prejuízos já sofridos ou 
que viessem a ocorrer464 . Estas diligências, todavia, não surt i ram efeito, 
pois o Factor continuou na posse dos ingleses e foi levado para Londres, a 
fim de ser adjudicado465. 

William Smith teve também de se ocupar com a indemnização pedida 
pela firma Seton, Maitland & CQ. ao governo português pela carga do brigue 
Polly, constituída por trigo e farinha, apreendida pelas autoridades da ilha 
do Faial, em 1793, para consumo dos seus habitantes. O coronel David 
Humphreys, conforme referimos atrás, havia já levado este assunto ao 
conhecimento de Luís Pinto de Sousa Coutinho, que concordou com a 
pretensões americanas, tendo-se prontificado a escrever ao governador do 
Faial. No entanto, algum tempo depois, o cônsul estadunidense nesta ilha 
afirmava nunca terem sido recebidas quaisquer ordens respeitantes ao 
pagamento da carga do PoUy aos seus proprietários. Depois desta revelação, 
Humphreys voltara a insistir junto de Sousa Coutinho na necessidade da 
resolução deste assunto. O proprietário queria uma compensação de £ 

4 6 4 N.A.R.A. General records of the Department of State, Central files, Despatches fro m United 
States Ministers to Portugal, vol. 5 (August 20, 1797 — September 13, 1801), (National 
Archives microfilm publication, M43, rolo 4). Cópias da notas do ministro plenipotenciário, 
William Smith, para o Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto 
de Sousa Coutinho, datadas de Lisboa, 26 de Novembro e 6 de Dezembro de 1800 anexas ao 
despacho nB. 41 do ministro plenipotenciário, William Smith, para o Secretário de Estado, John 
Marshall, datado de Lisboa, 7 de Dezembro de 1800; EÇA, Raul de, ob. cit., p. 81; A.N.T.T., 
Ministério dos Negócios Estrangeiros, Arquivo Central, correspondência das legações 
estrangeiras em Lisboa, caixa 410 (1790-1805). Notas do ministro plenipotenciário, William 
Smith, para o Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa 
Coutinho, datadas de Lisboa, 26 de Novembro, 6 e 24 de Dezembro de 1800; carta de John 
Kemp para o vice-consul, Thomas Bulkeley, datado de Lisboa, 10 de Dezembro de 1800. 

4 6 5 N.A.R.A. General records of the Department of State, Central files, Despatches from United 
States Ministers to Portugal, vol. 5 (August 20, 1797 — September 13, 1801), (National 
Archives microfilm publication, M43, rolo 4). Despacho n°. 42 do ministro plenipotenciário, 
William Smith, para o Secretário de Estado, John Marshall, datado de Lisboa, 9 de Janeiro de 
1801; EÇA, Raul de, ob. cit., p. 82. 

823 



757. lOd. 7s, porém, se o valor fosse considerado excessivo, apesar de não 
cobrir uma quarta parte dos prejuízos, estava disposto a submeter-se a 
arbitragem. Esta seria feita pelo seu agente, por uma pessoa escolhida pelo 
governo português e, se fosse necessário, um terceiro elemento que deveria 
ser escolhido pelas duas partes, não podendo ser nem português, nem 
americano. Caso o gabinete de Lisboa recusasse esta pretensão, solicitava a 
William Smith para levar este assunto ao conhecimento do Secretário de 
Estado, Timothy Pickering4 6 6 . Mal recebeu a no ta do d ip lomata 
estadunidense, Sousa Coutinho apressou-se a responder-lhe, informando-o 
que enviara uma cópia da documentação recebida ao ministro da Marinha, 
solicitando uma resposta4 6 7 . Es ta pretensão não foi aceite pela Jus t iça 
portuguesa, não tendo sido atribuída nenhuma indemnização, até J u n h o 
del799, data em que William Smith, conforme instruções do Secretário de 
Estado, Timothy Pickering, voltou a endereçar uma nova nota acerca deste 
assunto ao ministro dos Negócios Estrangeiros português. Este, n u m a 
comunicação lacónica, datada de 14 de J u n h o de 1799, dizia ter levado o 
assunto ao conhecimento de D. João, prometendo comunicar-lhe de 
imediato as ordens que viesse a receber4 6 8 . E, numa entrevista tida alguns 

4 6 6 A.N.T.T., Ministério dos Negócios Estrangeiros, Arquivo Central, correspondência das legações 
estrangeiras em Lisboa, caixa 410 (1790-1805). Nota do ministro plenipotenciário, William 
Smith, para o Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa 
Coutinho, datada de Lisboa, 4 de Novembro de 1797; carta de William Allis para o ministro 
plenipotenciário, William Smith, datada de Lisboa, 25 de Outubro de 1797; nota do Secretário 
de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa Coutinho, datada de 
Lisboa (Palácio de Queluz), 19 de Março de 1798; "Account of demurrage and other expences of 
the brigantine Polly of Boston, captain Timothy Tufts, incurred in the port of Lisbon, in 
consequence of her capture by the Portuguese brig of war Diligencia, captain Felis Pereira de 
Campos", datada de Lisboa, 20 e Outubro de 1797. 

4 6 7 Id., Ibid. Nota do Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de 
Sousa Coutinho, para o ministro plenipotenciário, William Smith, datada de Lisboa (Palácio de 
Queluz), 5 de Novembro de 1797. 

4 6 6 N.A.R.A. General records of the Department of State, Central files. Despatches fro m United 
States Ministers to Portugal, vol. 5 (August 20, 1797 — September 13, 1801), (National 
Archives microfilm publication, M43, rolo 4). Despacho n°. 20 do ministro plenipotenciário, 
William Smith, para o Secretário de Estado, Timothy Pickering, datado de Lisboa, 12 de Junho 
de 1799; cópia da carta do ministro residente, coronel David Humphreys, para Seton, Maitland 
& Cs., datada de Lisboa, 8 de Maio de 1797, anexa ao despacho nQ. 20; tradução da nota do 
Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa Coutinho, 
para o ministro plenipotenciário, William Smith, datada de Lisboa, 14 de Junho de 1799, anexa 
ao despacho nQ. 20; Id., Despatches from United States Ministers to Spain, vol. 3 (January 28, 
1795 — October 17, 1797), (National Archives microfilm publication, M31 rolo 4). Cópisa da 
nota do ministro residente, coronel David Humphreys, para o Secretário de Estado dos 
Negócios Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto e Sousa Coutinho, datada de Lisboa, 24 de Maio 
de 1796 anexa ao despacho nQ. 48 do ministro residente, coronel David Humphreys, para o 
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dias depois, assegurava que este assunto continuava sob investigação, de 
forma a poder ser feita just iça4 6 9 . 

O ministro americano chamava a atenção para o facto de muitos 
navios estrangeiros, comprados por cidadãos estadunidenses, ou mesmo por 
franceses e ingleses, passarem indevidamente por americanos, quando 
munidos de passaportes consulares concedidos por representantes dos 
Estados Unidos. Parece que o cônsul, Edward Church, fora muito pródigo na 
atribuição destes documentos , a lgumas vezes a s s inados por David 
Humphreys e outras vezes não. Isto, de acordo com William Smith, era 
ilegal, face à lei dos Estados Unidos, nada havendo na legislação relativa à 
actividade consular que autorizasse um cônsul a conceder um certificado ou 
passaporte deste género. Além do mais, nenhuma embarcação munida de 
tais papéis podia ser verdadeiramente considerada de nacionalidade norte-
americana, pois, para tal, era necessário que se verificassem determinados 
requisitos, bem precisos. 

Smith havia sido confrontado com este problema, quando lhe fora 
solicitada a assinatura do tal documento e, apesar de ser informado que o 
seu predecessor não p u n h a quaisquer ret icências em firmar estes 
passaportes ou caritas de mar, recusou-se a cometer uma ilegalidade. Esta 
questão, aliás, foi levantada por Bulkeley, ao verificar que a maior parte dos 
iicivios americanos que deixavam Lisboa apenas possuiam certificados 
consulares obtidos em Londres, na Madeira, na França ou na Espanha. 

Os cônsules emitiam, com efeito, estes passaportes, umas vezes para 
receber os emolumentos decorrentes de tais serviços, outras porque tinham 
interesses nas cargas transportadas. William Smith recusara-se a firmar o 
documento que lhe fora apresentado, pois se os cônsules t inham autoridade 

Secretário de Estado, Timothy Pickering, datado de Lisboa, 24 de Maio de 1796; A.N.T.T., 
Ministério dos Negócios Estrangeiros, Arquivo Central, correspondência das legações 
estrangeiras em Lisboa, caixa 410 (1790-1805). Nota do ministro plenipotenciário, William 
Smith, para o Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa 
Coutinho, datada de Lisboa, 9 de Junho de 1799; nota do Secretário de Estado dos Negócios 
Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa Coutinho, para o cônsul Thomas Bulkeley, 
datada de Lisboa (Palácio de Queluz), 19 de Março de 1798. 

4 6 9 N.A.R.A. General records of the Department of State, Central files, Despatches from United 
States Ministers to Portugal, vol. 5 (August 20, 1797 — September 13, 1801), (Nattonal 
Archives microfilm publication, M43, rolo 4). Despacho nQ. 22 do ministro plenipotenciário, 
William Smith, para o Secretário de Estado, Timothy Pickering, datado de Lisboa, 18 de Junho 
de 1799. 
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para os conceder, não precisavam da sanção do ministro. De resto, em sua 
opinião, ass inar papéis, em que a autoridade de quem os emitia era 
duvidosa, enfraquecia e invalidava documentos subscritos por quem t inha 
competência pa ra o fazer. Como, em muitos casos, os certificados 
consulares estavam desacreditados, William Smith aconselhava o seu 
governo a enviar aos vários cônsules americanos u m a circular com 
instruções, precisando os seus deveres e a natureza dos documentos que, 
por lei, estavam autorizados a assinar. Por outro lado, devia ser ordenado 
aos vários ministros no estrangeiro que investigassem a conduta dos agentes 
consulares , na á rea da s u a jur i sd ição . Ser ia necessá r io t ambém 
providenciar-se alguma forma de inspecção periódica, de modo a que, nos 
países onde não existiam representantes diplomáticos, houvesse maneira de 
controlar os cônsules4 7 0 . 

A propósito deste caso, Timothy Pickering concordava com o facto de 
muitos dos cônsules terem abusado dos seus poderes, e que muitos navios 
de construção e propriedade estrangeira passavam por ser de nacionalidade 
americana. Não deixava, contudo, de recordar que n a s alfândegas 
estadunidenses se fazia a distinção entre os barcos construídos nos Estados 
Unidos e no estrangeiro, embora propriedade de cidadãos americanos. Aos 
primeiros eram dados registos e aos segundos não, embora a ambos fossem 
fornecidas cartas de mar. Estas eram da mesma natureza dos certificados 
dados pelos cônsules pelo que, quando eram emitidos de boa fé, serviam 
para proteger embarcações de construção estrangeira, mas propriedade de 
americanos. Não achava, no entanto, que se devesse confiar apenas no 
juramento dos capitães, pois, quer a embarcação tivesse sido apresada 
legalmente, quer tivesse sido comprada, devia possuir os documentos 
comprovativos, de forma a poderem ser confirmados pelos agentes 
consulares471 . 

4 7 0 Id., ibid. Despacho do ministro plenipotenciário, William Smith, para o Secretário de Estado, 
Timothy Pickering, datado de Lisboa, 30 de Novembro e 2 de Dezembro de 1797. 

4 7 1 lá.. Diplomatic and Consular Instructions, 1791-1801 vol. 4 (January 23, 1791 —August 16, 
1793), (National Archives microfilm publication, M28, rolo 4), p. 237. Despacho n s . 3 do 
Secretário de Estado, Timothy Pickering, para o ministro plenipotenciário, William Smith, 
datado de Filadélfia, 3 de Março de 1798. 
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As febres amarelas, a que, como vimos, parte do território americano, 
estava frequentemente sujeito, criaram também incómodos e ocasionaram 
atrasos e prejuízos ao comércio dos Estados Unidos. Em Novembro de 1797, 
William Smith enviava uma nota ao ministro português informando-o que o 
navio Mary de Boston, estava detido, abaixo de Belém, a fim de ser 
submetido a uma rigorosa quarentena, dado terem-se recebido notícias de 
uma epidemia de febre-amarela em Filadélfia. Como a distância entre a 
capital da Pensilvânia, então também sede do governo federal, distava 350 
milhas de Boston, não havia perigo de um navio proveniente desta última 
cidade ter sofrido contágio, pelo que, o plenipotenciário solicitava que o 
Mary fosse dispensado da quarentena, ou pelo menos o senhor Hope, da 
casa Hope and Company, passageiro a bordo da referida embarcação4 7 2 . 

No Verão de 1800, a cidade de Cádis foi devastada por uma epidemia, 
tendo num só dia miorrido mais de 200 pessoas, tendo o contágio, ao que 
constava, sido provocado por navio americano proveniente de Vera Cruz. Ao 
tomar conhecimento disto, o ministro português da mar inha emitiu uma 
ordem obrigando todos os navios estadunidenses a sujeitarem-se a uma 
rigorosa quarentena e, mesmo aqueles que se dirigiam a Setúbal, t inham 
primeiro, de entrar no Tejo, a fim de observarem tal medida. Logo que soube 
desta ordem, William Smith apressou-se a informar as autoridades de 
Lisboa que as notícias contidas em jornais recebidos, davam os portos dos 
Estados Unidos como gozando de um excelente estado de salubridade, não 
tendo razão de ser a decisão tomada. Dado esta asserção ter sido também 
confirmada pelo cônsul, o qual tivera conhecimento do bom estado sanitário 
do país, através de uma carta de Boston, a quarentena foi levantada4 7 3 . De 

4 7 2 A.N.T.T., Ministério dos Negócios Estrangeiros, Arquivo Central, correspondência das legações 
estrangeiras em Lisboa, caixa 410 (1790-1805). Nota do ministro plenipotenciário, William 
Smith, para o Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa 
Coutinho, datada de Lisboa (Buenos Aires), 5 de Novembro de 1797. 

473 »][n consequence of a dreadful epidemy breaking out at Cadiz, (which destroyed upwards of two 
hundred persons in one day) said to be imported in an American vessel from Vera Cruz, the 
Portuguese minister of marine issued an order for a most vigorous quarantine on all American 
vessels, even requiring that such vessels bound to St. Ubes should come round to Lisbon to 
perform their quarantine in the Tagus. As soon as I was informed of this order, I wrote to the 
minister of marine representing to him that I had just received a file of American newspapers to 
the 11th of August, at which date all our seaports enjoyed an uncommon degree of health, and 
that this unnecessary quarantine would be extremely injurious to our commerce and navigation: 
the consul confirming my statement by a letter from Boston, the quarantine was taken off." 
N.A.R.A. General records of the Department of State, Central files. Despatches from United 
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facto, a epidemia que tanta mortandade causara em Cádis não era de febre 
amarela, mas sim de peste e parecia ter sido importada, não da América, 
mas do Norte de África474. 

Nos finais de Julho de 1799, os representantes dos Estados Unidos 
em Lisboa foram confrontados com um assunto desagradável, envolvendo 
um marinheiro alemão que trabalhava a bordo do vaso de guerra americano 
Samuel Smith. Este homem chegou doente a Lisboa, tendo sido, a pedido do 
seu comandante, capitão Stiles, enviado para o hospital, onde recuperou a 
saúde. Quando voltava para bordo do seu navio, foi cap tu rado por 
portugueses encarregados de alistar à força marinheiros, a soldo do 
comissário naval britânico, capitão Day, e levado para bordo da fragata 
Mermaid. O comandante da embarcação inglesa, capitão Oliver, mandou-o, 
acompanhado por um oficial, ir buscar as suas roupas a bordo do Samuel 
Smith, onde foi detido pelo capitão Stiles. Ante isto, o comandante do 
Mermaid requereu a Bukeley, cônsul dos Estados Unidos, que lhe fosse 
entregue o marinheiro em questão, ameaçando com o uso da força se esta 
pretensão lhe fosse recusada. Depois de várias diligências, envolvendo os 
dois comandantes e o cônsul, ficou acordado que o alemão seria entregue ao 
capitão inglês, o qual, mediante um requerimento de Thomas Bulkeley, o 
devolveria ao Samuel Smith. Esta promessa, no entanto, não foi cumprida, 
tendo o capitão Oliver justificado esta atitude, com a desculpa que o 
marinheiro em questão não quisera deixar o Mermaid475. 

Os portugueses que, a soldo britânico, e comandados por u m 
aspirante inglês e um oficial luso, alistavam marinheiros americanos à 
força, continuaram a criar problemas. Entravam nas hospedarias onde estes 
se alojavam, prendiam-nos e levavam-nos para bordo de vasos de guerra do 
Reino Unido, onde ficavam detidos, apesar dos protestos do cônsul dos 

States Ministers to Portugal, vol. 5 (August 20, 1797 — September 13, 1801), (National 
Archives microfilm publication, M43, rolo 4). Despacho n°. 39 do ministro plenipotenciário, 
William Smith, para o Secretário de Estado, John Marshall, datado de Lisboa, 20 de Setembro 
de 1800. 

4 7 4 Id., Ibid. Despacho na . 40 do ministro plenipotenciário, William Smith, para o Secretário de 
Estado, John Marshall, datado de Lisboa, 7 de Novembro de 1800. 

4 7 ^ Id., Ibid. "Statement of the transaction between captain Stiles and captain Oliver, relative to an 
impressed seaman", anexo ao despacho n°. 25 do ministro plenipotenciário, William Smith, 
para o Secretário de Estado, Timothy Pickering, datado de Lisboa, 5 de Agosto de 1799. 
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Estados Unidos4 7 6 , o qual escreveu uma memória acerca disto, a William 
Smith. O diplomata afirmava tencionar apresentar uma representação a 
Luís Pinto de Sousa Coutinho, a propósito deste assunto, e, como um oficial 
britânico estava implicado neste processo, iria comunicar o sucedido ao 
representante americano em Londres, Rufus King, de modo que o secretário 
dos Negócios Est rangeiros inglês, Lord Grenville t a m b é m tomasse 
conhecimento deste caso. Esta situação fora provocada pelo facto de, em 
ocasiões anteriores e em outros lugares, ter sido dada, com muita facilidade, 
protecção consular a todos os homens de mar que se diziam americanos, 
acabando por criar muitos problemas aos agentes estadunidenses nos portos 

estrangeiros. 
O plenipotenciário, aliás, considerava uma tarefa árdua distinguir os 

marinheiros americanos dos estrangeiros, tendo chamado a atenção de 
Thomas Bulkeley paira examinar cuidadosamente cada caso 4 7 7 . Acrescente-
se, ainda, que oficiais de just iça portugueses estavam envolvidos nesta 
actividade ilegal recebendo os recrutadores portugueses cerca de 20 xelins 
por dia4 7 8 . Em resposta à nota de protesto do ministro estadunidense, 
Sousa Coutinho afirmava ter dado ordem ao intendente geral da polícia para 
pôr, imediatamente, cobro a tais abusos 4 7 9 . 

4 7 6 L. C. Papers of William Loughton Smith (1792-1801). Despacho do ministro plenipotenciário, 
William Smith, sem destinatário, mas muito provavelmente para o ministro americano em 
Londres, Rufus King, datada de Lisboa, 16 de Agosto de 1800. 

4 7 7 N.A.R.A. General records of the Department of State, Central files, Despatches from United 
States Ministers to Portugal, vol. 5 (August 20, 1797 — September 13, 1801), (National 
Archives microfilm publication, M43, rolo 4). Despacho nB. 38 do ministro plenipotenciário, 
William Smith, para o Secretário de Estado, John Marshall, datado de Lisboa, 17 de Agosto de 
1800; EÇA, Raul de, ob. cit., p. 80. 

4 7 8 N.A.R.A. General records of the Department of State. Central files. Despatches from United 
States Ministers to Portugal, vol. 5 (August 20, 1797 — September 13, 1801), (National 
Archives microfilm publication, M43, rolo 4). Despacho n^. 40 do ministro plenipotenciário, 
William Smith, para o Secretário de Estado, John Marshall, datado de Lisboa, 7 de Novembro 
de 1800 e cópia da nota do ministro plenipotenciário, William Smith, para o Secretário de 
Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa Coutinho, datada de Lisboa, 
16 de Agosto de 1800 anexa ao despacho n^. 40; A.N.T.T., Ministério dos Negócios 
Estrangeiros, Arquivo Central, correspondência das legações estrangeiras em Lisboa, caixa 410 
(1790-1805). Nota do ministro plenipotenciário, William Smith, para o Secretário de Estado dos 
Negócios Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa Coutinho, datada de Lisboa, 16 de 
Agosto de 1800. 

4 7 9 N.A.R.A. General records of the Department of State, Central files, Despatches from United 
States Ministers to Portugal, vol. 5 (August 20, 1797 — September 13, 1801), (National 
Archives microfilm publication, M43, rolo 4). Nota do Secretário de Estado dos Negócios 
Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa Coutinho, para o ministro plenipotenciário, 
William Smith, datada de Lisboa, 4 de Outubro de 1800, anexa ao despacho n°. 40 do ministro 
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Este, porém, não foi um incidente isolado, pois, em flagrante 
violação da neutralidade portuguesa, na noite de 7 para 8 de Abril de 1801, 
entre as 23 horas da noite e as 3 da madrugada, três navios americanos 
ancorados no porto de Lisboa foram abordados por um barco pertencente à 
fragata britânica Diana. Um oficial e vários marinheiros armados de pistola e 
alfanges, depois de cometerem várias afrontas e de ameaçarem homens 
desarmados, nas suas camas, levaram à força um marinheiro de bordo de 
um dos navios. A propósito, o cônsul americano informava o seu ministro 
da necessidade de se pôr rapidamente cobro a tais abusos, sob pena de 
suceder um banho de sangue. Os comandantes estadunidenses mostravam-
se indignados por estas violências e estavam determinados a armar as suas 
tripulações, a fim de resistirem a tentativas semelhantes. 

Perante isto, William Smith enviou uma nota a Luís Pinto de Sousa 
Coutinho, dando-lhe conta destes desmandos e protes tando contra o 
sucedido480. Em resposta, este estadista afirmava que levaria o sucedido ao 
conhecimento do Regente, de forma a receber as ordens necessárias para 
evitar, de futuro, a repetição de tais desacatos4 8 1 . v 

Nos seus despachos, William Smith fazia uma ampla referência à 
situação política da Europa, a qual continuava a ser de grande interesse 
para o governo americano, sobretudo numa altura, em que as relações com a 
França se deterioravam. Por outro lado, o relacionamento entre a França e a 
Grã-Bretanha, bem como o que se passava na Itália e na Alemanha, vão ser 
igualmente alvo da atenção deste diplomata, o qual não deixou também de 

plenipotenciário, William Smith, para o Secretário de Estado, John Marshall, datado de Lisboa, 
7 de Novembro de 1800. 

4 8 0 Id., ibid. Cópia da nota do ministro plenipotenciário, William Smith, para o Secretário de Estado 
dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa Coutinho, datada de Lisboa, 11 de 
Abril de 1801, anexa ao despacho nQ. 46 do ministro plenipotenciário, William Smith, para o 
Secretário de Estado, John Marshall, datado de Lisboa, 14 de Abril de 1801; EÇA, Raul de, ob. 
cit., p. 80-81; A.N.T.T., Ministério dos Negócios Estrangeiros, Arquivo Central, correspondência 
das legações estrangeiras em Lisboa, caixa 410 (1790-1805). Nota do ministro 
plenipotenciário, William Smith, para o Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da 
Guerra, Luís Pinto de Sousa Coutinho, datado de Lisboa, 11 de Abril de 1801. 

4 8 1 N.A.R.A. General records of the Department of State, Central files. Despatches from United 
States Ministers to Portugal, vol. 5 (August 20, 1797 — September 13, 1801), (National 
Archives microfilm publication, M43, rolo 4). Cópia da nota do Secretário de Estado dos 
Negócios Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa Coutinho, para o, ministro 
plenipotenciário, William Smith datada de Lisboa, 12 de Abril de 1801 anexa ao despacho n°. 
46 do ministro plenipotenciário, William Smith, para o Secretário de Estado, John Marshall, 
datado de Lisboa, 14 de Abril de 1801; EÇA, Raul de, ob. cit., p. 8 1 . 
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se interessar pelas campanhas de Napoleão4 8 2 . Informações acerca das 
manobras das esquadras inglesa, espanhola e francesa no Mediterrâneo vão 
;ainda estar presentes na correspondência enviada ao Secretário de Estado, 
bem como referências acerca das actividades dos vasos de guerra ingleses 
ancorados no Tejo483. Reflra-se, também, que o plenipotenciário mantinha 
correspondência com John Quincy Adams, então ministro em Berlim, 
recebendo, por este meio, informações dos acontecimentos europeus4 8 4 . 

Em relação à Espanha, Smith augurava um futuro negro à família 
real, prevendo que a monarquia não duraria muito mais tempo no país 4 8 5 . 

4 8 2 N.A.R.A. General records of the Department of State, Central files, Despatches from United 
States Ministers to Portugal, vol. 5 (August 20, 1797 — September 13, 1801), (National 
Archives microfilm publication, M43, rolo 4). Despachos do ministro plenipotenciário, William 
Smith, para o Secretário de Estado, Timothy Pickering, datados de Lisboa, 30 de Novembro e 2 
de Dezembro de 1797, 4 e 30 de Janeiro, 14, 25 , 27 de Fevereiro e 1 de Março de 1798; 
Gibraltar, 23 e 30 de Março de 1798; despachos nBfs 3, 4, 5. 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 
20, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33 e 34 datados de 23 de Junho (com post-scrlptum de 30), 14 de 
Julho, 4 de Agosto, 25 de Outubro, 10 e 18 de Novembre 1, 22 e 27 de Dezembro de 1798, 22 
de Janeiro, 18 de Março, 6 de Abril, 12 de Junho, 5 de Agosto, 10 e 21 de Setembro, 28 de 
Novembro (com post-scrlptum de 5 e 26 de Dezembro) de 1799, 21 de Janeiro, 2 de Março (com 
post-scrlptum de 16 de Março) e 7 de Maio de 1800; despachos nBs. 38, 39, 42. 43, 45, 46 e 
51 do ministro plenipotenciário, William Smith, para o Secretário de Estado, John Marshall, 
datados de Lisboa. 17 de Agosto, 20 de Setembro de 1800, 9 e 24 de Janeiro, 16 de Março, 14 
de Abril e 14 de Julho de 1801; cartas particulares do ministro plenipotenciário, William 
Smith, para o Secretário de Estado, Timothy Pickering, datadas de Lisboa, 20 e 26 de Abril, 6 
de Maio, 4 de Junho (com post-scrlptum de 7 de Junho), 10, 23 e 27 de Junho, 13 de Agosto de 
1800; cartas particulares do ministro plenipotenciário, William Smith, para o Secretário de 
Estado, John Marshall, datadas de Lisboa, 17 de Setembro, 25 de Novembro e 10 de Dezembro 
de 1800, 10 e 20 de Janeiro, 10 e 26 de Fevereiro, 18 e 27 de Março e 7 de Abril de 1801, de 
Colares, 15 de Outubro de 1800, de Sintra, 21 de Julho de 1801. Vide Anexo II, doe. nB*. 22 e 
24. STEINER, Bernard C , ob. cit., p. 92-93. 

4 8 3 N.A.R.A. General records of the Department of State, Central files. Despatches from United 
States Ministers to Portugal, vol. 5 (August 20, 1797 — September 13, 1801), (National 
Archives microfilm publication, M43, rolo 4). Despacho do ministro plenipotenciário, William 
Smith, para o Secretário de Estado. Timothy Pickering, datado de Lisboa, 14 de Fevereiro de 
1798; despachos n° s 5, 6, 8, 11, 20, 25, 26 do ministro plenipotenciário, William Smith, para 
o Secretário de Estado, Timothy Pickering, datados de Lisboa, 4, 17 de Agosto, 5 de Setembro, 
10 de Novembro de 1798, 12 de Junho, 5, 31 de Agosto de 1799; despacho nB. 45, 46, 52 do 
ministro plenipotenciário, William Smith, para o Secretário de Estado, John Marshall, datados 
de Lisboa, 16 de Março, 14 de Abril, 28 de Julho de 1801; Cópia da nota do consul, Thomas 
Bulkeley, para o ministro plenipotenciário, William Smith, datada de Lisboa. 5 de Setembro de 
1801 anexa ao despacho nB. 54 do ministro plenipotenciário, William Smith, para o Secretário 
de Estado, John Marshall, datado de Lisboa, 13 de Setembro de 1801; carta particular do 
ministro plenipotenciário, William Smith, para o Secretário de Estado, John Marshall, datada de 
Lisboa, 26 de Fevereiro de 1801. Vide Anexo II, doe. nB. 24 

4 8 4 L. C Papers of William Loughton Smith (1792-1801). Cartas de John Quincy Adams para o 
ministro plenipotenciário, William Smith, datadas de Berlim, 10 de Janeiro, 18 de Julho e 1 de 
Novembro de 1798. 

4 8 5 N.A.R.A. General records of the Department of State, Central files, Despatches from United 
States Ministers to Portugal, vol. 5 (August 20, 1797 — September 13, 1801), (National 
Archives microfilm publication, M43, rolo 4). Despacho n a . 1 do ministro plenipotenciário, 
William Smith, para o Secretário de Estado, Timothy Pickering, datado de Aranjuez, 17 de Maio 
de 1798. 
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E, dada a sua dependência em relação à França, aconselhava o executivo 
estadunidense a romper com o governo de Madrid486. Aliás, informações que 
recolhera em Cádis previam para breve u m a revolução em Espanha 4 8 7 . 
Refira-se a propósito que, segundo o Secretário do Tesouro, Oliver Wolcott, 
os soberanos de Portugal, Espanha e Nápoles não t inham hipótese de 
escapar à subversão a não ser imitando o exemplo americano, ou seja, 
tornarem-se agradáveis ao povo. Esta era uma altura favorável para os reis 
absolutos procederem a reformas, suscitando algum entusiasmo popular 
diferente, e se possível contrário, ao do sistema francês. Aliás, caso se 
ac tuasse deste modo, es ta parecia ser u m a época propícia para a 
salvaguarda dos governos tradicionais. Wolcott previa, porém, dificuldades 
na execução deste plano, dado serem necessárias pessoas corajosas, 
empreendedoras e inteligentes, características pouco vulgares entre os 
membros das classes que detinham o poder488 . 

De acordo com as instruções expedidas, aquando da sua nomeação, o 
plenipotenciário americano deveria ocupar-se com os assuntos relativos às 
potências do norte de África, logo que as matérias a inda pendentes 
estivessem resolvidas. Contudo, mesmo antes do tratado com Tunes ter sido 
ratificado e, numa altura em que as disposições monetárias ainda eram da 
responsabilidade do seu predecessor, o capitão O'Brien já lhe escrevia, tal 
como ao coronel Humphreys, a pedir conselhos. Para evitar problemas, dado 
que poderiam ocorrer diferenças de opinião entre os dois, William Smith 

4 8 6 Id., ibid. Despacho nc . 2 do ministro plenipotenciário, William Smith, para o Secretário de 
Estado, Timothy Pickering, datado de Aranjuez, 5 de Junho de 1798. 

4 8 7 Id., ibid. Despacho do ministro plenipotenciário, William Smith, para o Secretário de Estado, 
Timothy Pickering, datado de Cádis, 15 de Abril de 1798. 

488 "My o w n conjectures are, that the sovereigns of Portugal, Spain and Naples, have no chance to 
escape subversio, but by imitating the American example and appealing to the people. — It is 
certain that theories subversive of monarchy have been anteriurly propagated; — I should 
suppose this a favourable time for kings, especially in the old crazy government, to came 
forward and regenerate every department of their affairs, by inciting some popular enthusiasm, 
different from, and if possible adverse to the French system — for instance what is there to 
forbid a free exercise of the press — If ever there was a time when the ancient government 
could be defended with effect; it is the present. I foresee however that I might reply with the 
single observation, that to the execution of my plan, bold, enterprizing, and intelligent minds 
are necessary, and that understandings of this class, rarely belong to those who govern by a 
prescription right." L.C. Papers of William Loughton Smith (1792-1801). Carta do Secretário do 
Tesouro, Oliver Wolcott, para o ministro plenipotenciário, William Smith, datada de Filadélfia, 
29 de Novembro de 1798. 
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solicitava instruções ao Secretário de Estado, de modo que as competências 
ficassem delimitadas489 . 

Convém aqui referir que o capitão Richard O'Brien, entretanto liberto 
do seu cativeiro em Argel, dado o conhecimento do país onde vivera tantos 
anos, era empregue pelas autoridades americanas nas negociações com as 
potências berberescas4 9 0 . A missiva enviada por O'Brien, em 30 de Abril, 
falava sobre a paz firmada entre os Estados Unidos e Tunes, por intermédio 
de um certo Joseph Etienne Famin, cidadão francês, que alimentava a 
ambição de vir a ser nomeado cônsul americano nessa Regência. Esta 
pre tensão cons t i tu ía , todavia, um problema, pois a s au tor idades 
estadunidenses tinham já designado uma pessoa para ocupar esse posto e o 
Bei de Tunes mostrava-se interessado que fosse o dito francês491 . William 
Smith, por seu lado, era favorável a que Joseph Etienne Famin fosse 
escolhido para agente consular americano em Tunes 4 9 2 . Curiosamente, 
algum tempo depois, o capitão Richard O'Brien, que favorecia es ta 
nomeação, mudava de opinião, não o achando indicado para o cargo493 . De 
qualquer modo, e segundo o secretário de Estado, Famin não podia ser 

4 8 9 N.A.R.A. General records of the Department of State, Central files. Despatches from United 
States Mtnlsters to Portugal, vol. 5 (August 20, 1797 — September 13, 1801), (National 
Archives microfilm publication, M43, rolo 4). Despacho nQ. 3 do ministro plenipotenciário, 
William Smith, para o Secretário de Estado, Timothy Pickering, datado de Lisboa, 23 de Junho 
de 1798. Vide Anexo II, doc. n°. 22. 

4 9 0 HUMPHREYS, Frank Landon, ob. cit., vol. 2, p. 248. 

4 9 1 N.A.R.A. General records of the Department of State, Central files, Despatches from United 
States Ministers to Portugal, vol. 5 (August 20, 1797 — September 13, 1801), (National 
Archives microfilm publication, M43, rolo 4). Extracto de uma carta do capitão Richard O'Brien 
para o ministro plenipotenciário, William Smith, datada de Argel, 30 de Abril de 1798, anexo 
ao despacho nQ. 3 do ministro plenipotenciário, William Smith, para o Secretário de Estado, 
Timothy Pickering, datado de Lisboa, 23 de Junho de 1798. Despacho nQ. 4 do ministro 
plenipotenciário, William Smith, para o Secretário de Estado, Timothy Pickering, datado de 
Lisboa, 14 de Julho de 1798 e carta de Joseph Etienne Famin para o ministro plenipotenciário, 
William Smith, datada de Tunes, 1 de Junho de 1798, anexa ao despacho ne . 4. Carta de 
Joseph Etienne Famin para o ministro plenipotenciário, William Smith, datada de 10 de 
Outubro de 1798, acompanhada de extractos das cartas escritas pelo cônsul geral, Joel Barlow, 
a Joseph Etienne Famin, anexos ao despacho nQ. 15 do ministro plenipotenciário, William 
Smith, para o Secretário de Estado, Timothy Pickering, datado de Lisboa, 22 de Dezembro de 
1798. Vide Anexo II, doe. n». 22. 

4 9 ^ Id., tbtd. Despacho na . 13 do ministro plenipotenciário, William Smith, para o Secretário de 
Estado, Timothy Pickering, datado de Lisboa, 1 de Dezembro de 1798. 

4 9 3 Id., Ibid. Despacho nQ. 17 do ministro plenipotenciário, William Smith, para o Secretário de 
Estado, Timothy Pickering, datado de Lisboa, 22 de Janeiro de 1799. 
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nomeado para um posto tão importante e delicado, porque era um cidadão 
francês e as relações entre os Estados Unidos e a França más 4 9 4 . 

A 21 de Maio de 1798, O'Brien noticiava a mudança de Dei em Argel e 
que o seu sucessor t inha renovado o tratado com os Estados Unidos4 9 5 . 
Estas boas relações não haviam, contudo, impedido o apresamento de um 
brigue, de Filadélfia, pelos corsários desta potência, a 5 de Outubro de 1798, 
por não ter um passaporte válido para o Mediterrâneo4 9 6 . O a t raso n a 
entrega dos navios prometidos pelos norte-americanos, estava a criar 
dificuldades à missão de Richard O'Brien, que se ia desculpando perante o 
Dei e tentava encontrar justificações para a demora. No entanto, avisava 
que só se conseguiria manter a paz com as regências do norte de África se se 
cumprissem os prazos acordados 4 9 7 . Nos finais de 1798, a posição de 
O'Brien estava a tornar-se insustentável, pelo que William Smith solicitava 
instruções, para o caso da situação piorar498. Este atraso ficou a dever-se à 
epidemia de febre amarela que afectou a costa at lânt ica americana e 
impediu o lançamento à água dos navios destinados a Argel, os quais, no 
entanto, deixaram os Estados Unidos em Dezembro de 1798 e Janeiro de 
1799. Porém, uma das embarcações que transportava apetrechos navais 

4 9 4 N.A.R.A. General records of the Department of State, Central files. Diplomatic and Consular 
Instructions, 1791-1801 vol. 5 (December 3, 1798 — September 28, 1801), (National Archives 
microfilm publication, M28, rolo 5), p. 69 Despacho nB. 14 do Secretário de Estado, Timothy 
Pickering, para o ministro plenipotenciário, William Smith, datado de Filadélfia, 11 de 
Fevereiro de 1799. 

4 9 5 Id., Despatches from United States Ministers to Portugal, vol. 5 (August 20, 1797 — September 
13, 1801), (National Archives microfilm publication, M43, rolo A). Cópia da carta do capitão 
Richard O'Brien para o ministro plenipotenciário, William Smith, datada de Argel, 21 de Maio 
de 1798, anexa ao despacho n e . 3 do ministro plenipotenciário, William Smith, para o 
Secretário de Estado, Timothy Pickering, datado de Lisboa, 23 de Junho de 1798. Vide Anexo 
II, doe. ns. 22. 

4 9 6 Id., ibid. Circular do capitão Richard O'Brien, datada de Argel, 9 de Outubro de 1798, anexa ao 
despacho n°. 10 do ministro plenipotenciário, William Smith, para o Secretário de Estado, 
Timothy Pickering, datado de Lisboa, 7 de Novembro de 1798. 

s 9 7 Id., ibid. Despacho n«. 12 do ministro plenipotenciário, William Smith, para o Secretário de 
Estado, Timothy Pickering, datado de Lisboa, 18 de Novembro de 1798. 

Id., ibid. Despacho n e . 16 do ministro plenipotenciário, William Smitl 
Estado, Timothy Pickering, datado de Lisboa, 27 de Dezembro de 1798. 

834 



começou a meter água, tendo de aportar à Jamaica e retardar em muito a 

sua chegada ao norte de África499. 
Os Estados Unidos haviam firmado a paz com Tripoli graças aos bons 

ofícios do cônsul de Portugal, D. Bernardo de Sousa. Este tinha, além disto, 
prestado vários serviços aos norte-americanos, poupando-lhes mais de 
200.000 dólares. Tudo fora feito com o acordo e conhecimento da corte de 
Lisboa e os conselhos, no sentido de ser aproveitada a ocasião para procurar 
melhorar as relações com as potências berberescas, t inham sido dados de 
forma desinteressada. Isto parecia a David Humphreys tão razoável que 
incitava William Smith a utilizar todos os meios de persuasão ao seu 
alcance, para influenciar o governo estadunidense na procura de uma paz 
com as regências norte-africanas. Aliás, a ocasião revelava-se propícia para 
que os norte-americanos se apoderassem do tráfego de mercadorias no 
Mediterrâneo, até aí na posse dos holandeses, dando-lhes hipótese de ficar 
com uma larga parte do comércio que se encontrava nas mãos de ingleses, 
franceses e venezianos500 . Este conselho de David Humphreys vinha, aliás, 
ao encontro daquilo que William Smith já havia observado. Segundo este 
diplomata, apesar dos americanos terem pago às potências berberescas para 
obterem a suspensão hostilidades, o comércio americano estava a ser 
destruído por embarcações francesas e espanholas, pelo que, como forma de 
evitar isto, aconselhava o envio de três brigues para a área 5 0 1 . 

4 9 9 Id., Diplomatic and Consular Instructions, 1791-1801 vol. 4 (January 23, 1791 —August 16, 
1793), (National Archives microfilm publication, M28, rolo 4), p. 363. Despacho n°. 9 do 
Secretário de Estado, Timothy Pickering, para o ministro plenipotenciário, William Smith, 
datado de Filadélfia, 7 de Novembro de 1798; Id., vol. 5 (December 3, 1798 — September 28, 
1801), (National Archives microfilm publication, M28, rolo 5), p. 69-70 Despachos n°*. 14 e 16 
do Secretário de Estado, Timothy Pickering, para o ministro plenipotenciário, William Smith, 
datados de Filadélfia, 11 de Fevereiro e 2 de Abril de 1799 e despacho n s . 10 do Secretário de 
Estado, Timothy Pickering, para o ministro plenipotenciário, coronel David Humphreys, datado 
de Filadélfia, 11 de Fevereiro de 1799; FIELD, Jr., James A., ofa. cit., p. 4 1 . 

5 0 0 Extracto de uma carta do ministro plenipotenciário, coronel David Humphreys, para o ministro 
plenipotenciário, William Smith, anexo à carta particular do ministro plenipotenciário, William 
Smith, para o Secretário de Estado, Timothy Pickering, datada de Lisboa, 9 de Janeiro de 1799, 
transcrito em Letters of William Smith, minister to Portugal, p. 122-123. 

5 0 1 N.A.R.A. General records of the Department of State, Central files. Despatches from United 
States Ministers to Portugal, vol. 5 (August 20, 1797 — September 13, 1801), (National 
Archives microfilm publication, M43, rolo 4). Despacho do ministro plenipotenciário, William 
Smith, para o Secretário de Estado, Timothy Pickering, datado de Gibraltar, 30 de Março de 
1798. 
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Em meados de 1799, William Smith tomara conhecimento do facto 
das despesas feitas por Richard O'Brien serem maiores que as previstas, 
tendo-se os cônsules americanos, no norte de África, visto obrigados a 
prometer somas mais elevadas, a fim de evitar a rup tura . O diplomata 
preocupava-se também por O'Brien querer sacar o dinheiro necessário sobre 
ele, pois não tinha recursos, nem instruções sobre tal matéria. Além disto, 
os fundos destinados às negociações com esta região africana haviam 
passado para a responsabilidade dos agentes consulares, pelo que, ante esta 
situação, pedia esclarecimentos ao Secretário de Estado. Ao mesmo tempo, 
regozijava-se pelo facto da superintendência dos assuntos norte-africanos 
ter passado para as mãos do representante americano em Madrid. Este 
estava melhor localizado, pois, a partir desta cidade, as comunicações eram 
mais rápidas, havendo mais facilidade em conseguir, rapidamente, ajudas de 
carácter pecuniário502 . De facto, as ligações entre Lisboa e Marrocos, Argel 
ou Tunes eram difíceis, de modo que as cartas provenientes do norte de 
África lhe chegavam via Alicante ou Gibraltar, de onde prosseguiam por terra 
para Madrid e só depois alcançavam a capital portuguesa. Por vezes, do 
Rochedo seguiam, por via marítima, para a barra do Tejo, o que só muito 
raramente acontecia. 

Gibraltar era, no entanto, o melhor local para residência de uma 
pessoa encarregada dos assuntos relativos às potências berberescas, o que, 
todavia, poderia apresentar algumas dificuldades. Apesar disto, em seu 
entender, era importante que residisse nesta praça inglesa um americano 
com a categoria de cônsul ou superintendente dos negócios berberescos, ou 
agente para o comércio mediterrânico, ou, ainda, cônsul geral para o 
Mediterrâneo, dotado de um salário atractivo, de forma a atrair alguém 
competente para o posto. Este deveria ter poderes alargados e um crédito 
amplo em Livorno, Madrid, Lisboa e Londres. 

Além disto, deveriam estar estacionadas em Gibraltar, duas ou três 
embarcações armadas, de forma a ser possível uma comunicação rápida com 
a outra margem do Mediterrâneo, ou com os Estados Unidos. Smith não 
considerava o então agente consular em Gibraltar muito competente nos 

Id., ibid. Despacho nQ. 23 do ministro plenipotenciário, William Smith, para o Secretário de 
Estado, Timothy Pickering, datado de Lisboa, 19 de Junho de 1799. 
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assuntos de que estava encarregado, pelo que este plano não só pouparia 
dinheiro ao seu país, como evitaria o apresamento de muitos navios 
americanos. O medo de possíveis capturas, apesar dos tratados em vigor, 
obrigava os cônsules a satisfazerem as exigências das potências berberescas 
e o governo americano a concordar com elas. Ao mesmo tempo impedia os 
negociantes americanos de explorarem comercialmente o Mediterrâneo503 . 
Aliás, o plenipotenciário, embora reconhecesse ser perigoso, em virtude das 
circunstâncias, mostrar sinais de desagrado às potências berberescas, 
achava os agentes do seu país muito prontos a fazer promessas, o que levava 
a outras exigências. Em seu entender, a melhor política a adoptar era a de 
enviar algumas fragatas para o Mediterrâneo e, entretanto, prometer aquilo 
a que se viam obrigados, tentando, contudo, pagar o menos possível504. 
Revelava-se, pois, indispensável pa ra a segurança do comércio, a 
manutenção de uma pequena força naval neste mar, pois sem a exibição de 
algum poderio marítimo os tratados não seriam respeitados. Isto, porém, 
conjuntamento com o projecto que apresentava, consolidaria os vários 
convénios numa base mais permanente e económica505. 

No decurso de Agosto de 1799, tomara conhecimento que duas 
fragatas estavam prestes a partir da América para o Mediterrâneo, com 
escala em Lisboa. Acreditava que estes vasos de guerra trariam os fundos 
necessários para as negociações com as regências do norte de África, 
evitando-se, assim, o inconveniente do capitão Richard O'Brien sacar sobre 
ele. Além disto, na opinião de Smith, a exibição destas embarcações nos 
portos de Lisboa, Cádis e Argel seria muito benéfica para os Estados Unidos, 
pois, como os governos europeus tratavam a marinha americana de um 
modo cavalheiresco, a melhor maneira de os pôr à prova era mostrar que 
esta tinha força também para retaliar. Para o diplomata muito poderia ser 
dito a este respeito, relativamente à Espanha, e mesmo Portugal deixava 

Id., Ibid. Despacho 11s. 24 do ministro plenipotenciário, William Smith, para o Secretário de 
Estado, Timothy Pickering, datado de Lisboa, 1 de Julho de 1799. 

Id., ibid. Despacho n°. 23 do ministro plenipotenciário, William Smith, para o Secretário de 
Estado, Timothy Pickering, datado de Lisboa, 19 de Junho de 1799. 

Id., Ibid. Despacho nQ. 24 do ministro plenipotenciário, William Smith, para o Secretário de 
Estado, Timothy Pickering, datado de Lisboa, 1 de Julho de 1799. 
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muito a desejar, em relação à forma como uma nação independente devia 
tratar com outra5 0 6 . 

Em Setembro de 1799, William Smith, todavia, manifestava-se 
apreensivo no respeitante às relações com as potências berberescas, pois 
temia que a tranquilidade, desfrutada pelos americanos, não durasse muito 
tempo. A paz com estes países só se conseguiria mante r à cus ta de 
frequentes pagamentos ou, da demonstração de força naval, pelo que, mais 
uma vez, pedia ins t ruções acerca do modo de proceder em caso de 
necessidade de dinheiro507 . Dois meses depois, declarava-se inquieto ante a 
possibilidade de Tunes já não estar em paz com os Estados Unidos, voltando 
a chamar a atenção para a necessidade de se cumprir o acordado com as 
regências norte-africanas e de enviar algumas fragatas para o Mediterrâneo. 
Estas medidas, aliás, revelavam-se, agora mais do que nunca, urgentes e 
indispensáveis, porque os portugueses t inham negociado a paz com Tunes e 
Marrocos, esperando conclui-la proximamente com Argel. 

De acordo com o ministro português da marinha t inha sido enviada 
para este país uma fragata de guerra com dinheiro e presentes. Assim, caso 
esta paz se viesse a concretizar, os argelinos ficariam livres de exercer as 
suas acões de pirataria no Atlântico. Tunes, por seu lado, uma vez que t inha 
feito a paz com Portugal e com Nápoles e como Veneza, estava protegida pela 
Turquia esperava apenas um pretexto para recomeçar as hostilidades contra 
os Estados Unidos. Assim, tal como William Eaton, cônsul americano nesta 
potência, sugeria, os Estados Unidos deveriam mandar sob uma poderosa 
escolta tudo aquilo que estava consignado nos acordos. E, para Smith, 
apresentava-se urgente que se fizesse qualquer coisa, pois, caso contrário, o 
comércio americano no Mediterrâneo e no Atlântico corria sério perigo508 . 
De facto, o atraso no envio dos presentes prometidos poderia provocar uma 

Id., ibid. Despacho nB. 26 do ministro plenipotenciário, William Smith, para o Secretário de 
Estado, Timothy Pickering, datado de Lisboa, 31 de Agosto de 1799. 

Id., Ibid. Despacho n°. 27 do ministro plenipotenciário, William Smith, para o Secretário de 
Estado, Timothy Pickering, datado de Lisboa, 10 de Setembro de 1799. 

Id., ibid. Despacho n°. 30 do ministro plenipotenciário, William Smith, para o Secretário de 
Estado, Timothy Pickering, datado de Lisboa, 13 de Novembro de 1799; L.C. William Loughton 
Smith Papers (1792-1801. Carta de William Smith, sem destinatário, datada de Lisboa, 2 de 
Novembro de 1799. 
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ruptura com Argel e com Tunes 5 0 9 . No entanto, relativamente a esta última 
regência, os receios do plenipotenciário americano não se verificaram, 
chegando este, nos inícios de Junho de 1800, a afirmar, com regozijo, que as 
relações deste país com os Estados Unidos estavam normalizadas5 1 0 . O 
capitão Richard O'Brien, por seu lado, dava mostras de cansaço e, ao 
mesmo tempo que acusava as autoridades americanas de negligenciarem as 
relações com as potências do norte de África, pedia para ser substituído nas 
negociações com Argel5 T1. 

Enquanto isto, Portugal procurava assinar a paz com os argelinos, 
embora o Dei exigisse uma soma exorbitante para o resgate dos prisioneiros 
e para a cessação das hostilidades. Para o efeito, Lisboa enviara o comodoro 
Campbell, o qual havia anteriormente conseguido que o soberano de Tripoli 
firmasse uma paz com os portugueses5 1 2 . A propósito, o plenipotenciário 
americano voltava a referir que a cessação das hostilidades entre os estados 
berberescos e o seu país seria sempre algo de precário, enquanto este não se 
estabelecesse no Mediterrâneo como uma potência naval. Aliás, os Estados 
Unidos tinham de se preparar para quando Portugal se encontrasse em paz 
com as três regências norte-africanas, dado estarem em curso negociações 
com Argel. Ao mesmo tempo, Smith tivera conversações com o embaixador 
otomano junto do imperador de Marrocos, então em Lisboa, sobre um 
possível tratado turco-americano. Todavia, a situação internacional poderia, 

5 0 9 Id., ibid. Despacho n°. 32 do ministro plenipotenciário, William Smith, para o Secretário de 
Estado, Timothy Pickering, datado de Lisboa, 21 de Janeiro de 1800; carta do capitão Richard 
O'Brien para o ministro plenipotenciário, William Smith, datada de Argel, 15 de Fevereiro de 
1800, anexa ao despacho n s . 33 do ministro plenipotenciário, William Smith, para o Secretário 
de Estado, Timothy Pickering, datado de Lisboa, 2 de Março de 1800. 

5 1 0 Id., ibid. Carta particular do ministro plenipotenciário, William Smith, para o Secretário de 
Estado, Timothy Pickering, datada de Lisboa, 4 de Junho de 1800; despacho nQ. 35 do 
ministro plenipotenciário, William Smith, para o Secretário de Estado, Timothy Pickering, 
datado de Lisboa, 23 de Junho de 1800. 

5 1 1 Id., ibid. Despacho n a . 35 do ministro plenipotenciário, William Smith, para o Secretário de 
Estado, Timothy Pickering, datado de Lisboa, 23 de Junho de 1800. 

5 1 2 Id., ibid. Carta particular do ministro plenipotenciário, William Smith, para o Secretário de 
Estado, Timothy Pickering, datada de Lisboa, 20 de Abril de 1800; carta particular do ministro 
plenipotenciário, William Smith, para o Secretário de Estado, Timothy Pickering, datada de 
Lisboa, 4 de Abril de 1800, transcrita em Letters of William Smith, minister to Portugal, p. 12. 
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em breve, ditar uma diferente abordagem nas negociações com a Turquia5 1 3 . 
O diplomata chegara mesmo a ser escolhido para negociar um tratado com o 
Império Otomano, embora nunca tivesse chegado a desempenhar tal missão. 
Recebera, aliás, a aprovação de Luís Pinto de Sousa Coutinho, o qual ante 
as dificuldades experimentadas pelo comércio europeu no Mediterrâneo 
oriental, era favorável a que outros países tentassem também participar 
neste escambo5 1 4 . 

Nos finais de Março de 1800, Timothy Pickering informava o 
representante americano em Lisboa da partida, no início de Fevereiro, do 
navio Hero paia Tunes, carregado com as mercadorias consignadas nos 
acordos estabelecidos e que o Sophia com pólvora e outros produtos, 
destinados a Argel, j á havia zarpado em Janeiro, estando-se a aprontar o 
envio de mais mercadorias para estas duas regências da Africa do Norte. 
Além disto, o Secretário de Estado explicava que três vasos de guerra 
americanos t inham tido acidentes. Um, inclusive, sofrera danos no decurso 
de um recontro com um veleiro francês, pelo que as duas fragatas destinadas 
à Europa e ao Mediterrâneo tinham sido desviadas para outras missões, não 
podendo, portanto, prosseguir para estas regiões515 . Alguns dias depois, 
dava conta da part ida iminente de u m a outra fragata carregada com 
equipamentos navais e militares para Argel, bem como, com madeira, 
referindo que continuavam os preparativos para o envio des ta pa ra 
Tunes516 . 

A notícia da partida dos navios, para Argel e para Tunes, carregados 
com as cargas prometidas, só chegou ao conhecimento do ministro dos 

5 1 3 N.A.R.A. General records of the Department of State, Central files, Despatches from United 
States Ministers to Portugal, vol. 5 (August 20, 1797 — September 13, 1801), (National 
Archives microfilm publication, M43, rolo 4). Despacho nfi. 36 do ministro plenipotenciário, 
William Smith, para o Secretário de Estado, Timothy Pickering, datado de Lisboa, 5 de Julho de 
1800. 

5 1 4 Id., Ibid. Despacho n s . 22 do ministro plenipotenciário, William Smith, para o Secretário de 
Estado, Timothy Pickering, datado de Lisboa, 18 de Junho de 1799. 

5 1 5 Id., Diplomatic and Consular Instructions, 1791-1801 vol. 5 (December 3, 1798 — September 
28, 1801), (National Archives microfilm publication, M28, rolo 5), p. 312-313. Despacho no. 18 
do Secretário de Estado, Timothy Pickering, para o ministro plenipotenciário, William Smith, 
datado de Filadélfia, 22 de Março de 1800. 

5 1 6 Id., Ibid., p. 332. Despacho nQ. 19 do Secretário de Estado, Timothy Pickering, para ministro 
plenipotenciário, William Smith, datado de Filadélfia, 7 de Maio de 1800. 
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Estados Unidos em Lisboa em Agosto, o qual se apressou a comunicar o 
facto aos cônsules americanos nessas regências5 1 7 . Os tunes inos , no 
Outono de 1800, pretendiam, no entanto, a entrega das jóias que haviam 
exigido aos norte-americanos, até à Primavera seguinte, como condição para 
a paz5 1 8 . Em Janeiro de 1801, contudo, William Smith informava que as 
relações amer i cano- tunes inas a t ravessavam u m m o m e n t o crí t ico, 
requerendo uma atenção muito especial519. J á no final do mês seguinte, 
porém, no que dizia respeito à manutenção da paz com Tunes, o diplomata 
estava mais optimista. Em relação a Tripoli, a mais fraca das três regências 
norte-africanas, embora ultimamente a mais aguerrida, achava que só uma 
exibição do poderio naval estadunidense no Mediterrâneo seria capaz de 
garant ir a s egurança da s u a navegação5 2 0 . De facto, a s relações 
continuaram difíceis, tendo este potentado dado ordens aos seus cruzadores 
para atacarem os navios americanos. Por tudo isto, Smith regozijava-se com 
notícias aparecidas em jornais dos Estados Unidos, segundo as quais várias 
fragatas t inham ordens para partir para o Mediterrâneo, pois isso ia ao 
encontro daquilo que preconizava desde há algum tempo5 2 1 . 

Assim, ante u m a s i tuação que se afigurava perigosa, o cônsul 
Thomas Bulkeley aconselhava prudência aos capitães americanos que saíam 
do porto de Lisboa, já que nada impedia os corsários de Tripoli de passarem 

5 1 7 Id., Despatches from United States Ministers to Portugal, vol. 5 (August 20, 1797 — September 
13, 1801), (National Archives microfilm publication, M43, rolo 4). Despacho n°. 37 do ministro 
plenipotenciário. William Smith, para o Secretário de Estado, Timothy Pickering, datado de 
Lisboa, 13 de Agosto de 1800; FIELD, Jr., James A., ob. cit., p. 48. 

5 1 8 N.A.R.A. General records of the Department of State, Central files, Despatches from United 
States Ministers to Portugal, vol. 5 (August 20, 1797 — September 13, 1801), (National 
Archives microfilm publication, M43, rolo 4). Despacho n^. 41 do ministro plenipotenciário, 
William Smith, para o Secretário de Estado, John Marshall, datado de Lisboa, 7 de Dezembro de 
1800. 

5 1 9 Id., Ibid. Despacho n°. 43 do ministro plenipotenciário, William Smith, para o Secretário de 
Estado, John Marshall, datado de Lisboa, 24 de Janeiro de 1801. 

5 2 0 Id., Ibtd. Despacho nQ. 44 do ministro plenipotenciário, William Smith, para o Secretário de 
Estado, John Marshall, datado de Lisboa, 24 de Fevereiro de 1801. 

5 2 1 Id., Ibid. Carta particular do ministro plenipotenciário, William Smith, para o Secretário de 
Estado, John Marshall, datada de Lisboa, 24 de Maio de 1801; despacho nQ. 48 do ministro 
plenipotenciário, William Smith, para o Secretário de Estado, John Marshall, datado de Lisboa, 
5 de Junho de 1801; BEMIS, Samuel Flagg — A diplomatie History of the United States, p. 176. 

841 



para o Atlântico5 2 2 . Finalmente em Julho, William Smith recebia uma 
comunicação do Secretário de Estado, da tada de 21 de Maio, com a 
informação de que u m a esquadra, constituída por t rês fragatas e u m a 
corveta de guerra, estava prestes a partir para o Mediterrâneo, a fim de 
proteger o comércio e s t a d u n i d e n s e . Além d is to , i n s t r u i a - s e o 
plenipotenciário para solicitar ao governo português todo o auxílio possível 
a esta força naval5 2 3 . E, de facto, as autoridades lusas prontificaram-se a 
colaborar com a esquadra americana, em tudo quanto estivesse ao seu 
alcance524 . Estes vasos de guerra chegaram a Gibraltar, a 1 de Ju lho de 
1801, altura considerada muito oportuna por William Smith, o qual, aliás, 
também se mostrava convencido que esta frota iria dar nova vida ao 
moribundo comércio americano no Mediterrâneo525. 

N.A.R.A. General records of the Department of State, Central files, Despatches from United 
States Ministers to Portugal, vol. 5 (August 20, 1797 — September 13, 1801), (National 
Archives microfilm publication, M43, rolo 4). Despacho nQ. 50 do ministro plenipotenciário, 
William Smith, para o Secretário de Estado, John Marshall, datado de Lisboa, 30 de Junho de 
1801. 

"On the 12th instant I received your letter of 21.st May, informing me, that a squadron, 
consisting of three frigates and a sloop of war, was about to sail for the Mediterranean, for the 
purpose of protecting our commerce, and instructing me to prepare the government of Portugal 
to lend to the squadron such hospitalities as circumstances might require. In conformity with 
the views of the President, I wrote yesterday a letter to Don John de Almeida, the Secretary of 
State for the foreign department, a copy of which I shall have the honor to transmit, when I 
receive his answer." Id., Ibid. Despacho nQ. 51 do ministro plenipotenciário, William Smith, 
para o Secretário de Estado, John Marshall, datado de Lisboa, 14 de Julho de 1801; Id., 
Diplomatic and Consular Instructions, 1791-1801 vol. 5 (December 3, 1798 — September 28, 
1801), (National Archives microfilm publication, M28, rolo 5), p. 44-45. Circular do Secretário 
de Estado, James Madison, para o ministro plenipotenciário, William Smith, datada de 
Filadélfia, 21 de Maio de 1801. Uma circular igual foi ainda enviada aos ministros americanos 
em Londres, Madrid e Haia. Na mesma data foi também expedida uma comunicação do igual 
teor ao cônsul Thomas Bulkeley e aos agentes consulares americanos na região do 
Mediterrâneo. Id., Ibid., p. 45-46. Circular do Secretário de Estado, Timothy Pickering, para o 
cônsul, Thomas Bulkeley, datada de Filadélfia, 21 de Maio de 1801; FIELD, Jr., James A., ob. 
cit., p. 48. 

N.A.R.A. General records of the Department of State, Central files, Despatches from United 
States Ministers to Portugal, vol. 5 (August 20, 1797 — September 13, 1801), (National 
Archives microfilm publication, M43, rolo 4). Cópia da nota do ministro plenipotenciário, 
William Smith, para o Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, D. João de 
Almeida de Melo e Castro, datada de Lisboa, 13 de Julho de 1801 e cópia da nota do Secretário 
de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, D. João de Almeida de Melo e Castro, para o 
ministro plenipotenciário, William Smith, datada de Lisboa, 18 de Julho de 1801, anexas ao 
despacho n e . 52 do ministro plenipotenciário, William Smith, para o Secretário de Estado, John 
Marshall, datado de Lisboa, 28 de Julho de 1801. A.N.T.T., Ministério dos Negócios 
Estrangeiros, Arquivo Central, correspondência das legações estrangeiras em Lisboa, caixa 410 
(1790-1805). Nota do ministro plenipotenciário, William Smith, para o Secretário de Estado dos 
Negócios Estrangeiros e da Guerra, D. João de Almeida de Melo e Castro, datado de Lisboa, 13 
de Julho de 1801. 

N.A.R.A. General records of the Department of State, Central files, Despatches from United 
States Ministers to Portugal, vol. 5 (August 20, 1797 — September 13, 1801), (National 
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Note-se que, a 14 de Maio, Tripoli declarara guerra aos Estados 
Unidos e, um dia ou dois antes da chegada da esquadra americana a 
Gibraltar, haviam en t rado , nes te porto, dois navios t r ipol i tanos, 
comandados por um escocês renegado, o qual negou existir qualquer conflito 
entre Tripoli e os norte-americanos, ou que a força, por ele capitaneada, 
tivesse apresado quaisquer navios estadunidenses5 2 6 . Porém, a fim de vigiar 
as actividades destas embarcações, o comodoro Dale, comandante da força 
naval americana, decidiu deixar ficar uma fragata no Rochedo. O Bei de 
Tunes, por seu lado, exigiu um fornecimento de armas que, ao ser recusado 
pelo cônsul, provocou a ira do governante africano527. Durante o Verão, a 
esquadra estadunidense protegeu os navios do seu país , manteve um 
bloqueio intermitente a Tripoli e viu-se envolvido em recontros com 
embarcações desta potência. Contudo, a força capitaneada por Dale não era 
adequada para uma acção ofensiva, pelo que, à aproximação do Inverno, 
apenas um vaso de guerra ficou no Mediterrâneo, com ordens de se mostrar 
ao largo de Tunes e Tripoli, enquanto os restantes foram mandados de volta 
para os Estados Unidos5 2 8 . 

Na opinião de Raul d'Eça durante o tempo em que William Loughton 
Smith ocupou o posto de ministro plenipotenciário junto da corte de Lisboa, 
as relações luso-amer icanas pa s sa r am por u m período de menor 
cordialidade. Isso dever-se-ia às condições anormais da época e à 
personalidade do próprio Smith, um homem de observações cáust icas5 2 9 . 
Depois de termos estudado os seus despachos e a sua correspondência 
particular não concordamos com esta opinião. As relações entre os dois 
países continuaram a processar-se de modo normal e William Smith não 

Archives microfilm publication, M43, rolo 4). Carta particular do ministro plenipotenciário, 
William Smith, para o Secretário de Estado, John Marshall, datada de Sintra, 21 de Julho de 
1801. 

5 2 6 Id., ibid. Despacho n s . 52 do ministro plenipotenciário, William Smith, para o Secretário de 
Estado, John Marshall, datado de Lisboa, 28 de Julho de 1801. 

5 2 7 Id., ibid. Despacho nQ. 53 do ministro plenipotenciário, William Smith, para o Secretário de 
Estado, John Marshall, datado de Lisboa, 16 de Agosto de 1801; FIELD, Jr., James A., ob. cit., 
p. 49. 

5 2 8 FIELD, Jr., James A., ob. cit., p. 49. 

5 2 9 EÇA, Raul de, ob. cit., p. 77. 
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parece ter tido problemas com as autoridades portuguesas. É certo que não 
conseguiu a assinatura de um tratado de comércio, nem a livre admissão de 
farinhas em Portugal. Estamos em crer, porém, que um outro diplomata não 
obteria melhores resultados neste campo. Por um lado, o governo português 
continuava a não se mostrar interessado em assinar um acordo de carácter 
comercial com os Es tados Unidos e, por outro, aos proprietários de 
moagens, a lguns com poder suficiente pa ra influenciar as decisões 
governamentais , não lhes convinha a livre importação de farinhas 
estrangeiras. Além disto, não nos podemos esquecer que Wiliam Smith foi o 
primeiro representante americano e um dos poucos ministros estrangeiros a 
visitar o norte do país. 

José Calvet de Magalhães, por seu turno, diz que as opiniões 
expressas por este diplomata, acerca do comportamento do gabinete 
português, teriam influenciado a decisão do seu governo em não nomear um 
novo ministro para Portugal 5 3 0 . Na realidade, além das questões de 
economia, atrás referidas, a administração Jefferson não designou um outro 
ministro para a capital portuguesa, porque, depois de Cipriano Ribeiro 
Freire deixar os Estados Unidos, a corte de Lisboa não nomeou nenhum 
representante diplomático para esse país 5 3 1 

O editor das cartas de William Smith, publicadas na South Carolina 
Historical and Genealogical Magazine, escreve que este ministro expediu para 
o Presidente e para o Secretário de Estado informações acerca do que se 
passava na Europa e no Mediterrâneo. A importância desta correspondência 
era tanto maior quanto depois do fracasso das negociações com Paris, 
nenhum país sob o domínio francês seria muito prolífico em notícias, 
nomeadamente a Espanha, demasiado perto da França para não sofrer a sua 

MAGALHÃES, José Calvet de, ob. cit., p. 66. 

"The chevalier de Freire has obtained leave from his government to return home, and I imagine 
the Portuguese mission will be left vacant. This will render a similar stop on the part of the 
United States perfectly easy in respect to our mission at Lisbon. I am satisfied the President 
will not think it necessary to supply your place there; and any occurrences respecting our 
commercial interests can be attended to by Mr. Bukeley our consul. Colonel Humphreys will 
probably be desired to resume his attention to Barbary affairs." N.A.R.A. General records of the 
Department of State, Central files, Diplomatic and Consular Instructions, 1791-1801 vol. 5 
(December 3, 1798 — September 28, 1801), p. 68 (National Archives microfilm publication, 
M28, rolo 5). Despacho nB. 14 do Secretário de Estado, Timothy Pickering, para ministro 
plenipotenciário, William Smith, datado de Filadélfia, 11 de Fevereiro de 1799. 
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influência. Além disto, nem o ministro americano em Londres, Rufus King, 
podia mandar informações com a mesma liberdade e franqueza532 . William 
Smith, de facto, enviou abundantes novas dos acontecimentos europeus e 
até das movimentações das esquadras das potências beligerantes no 
Mediterrâneo, conforme está patente nas páginas precedentes. Porém, tudo o 
que veiculou para os seus superiores, com excepção do respeitante a 
Portugal e ao Norte de África, era obtido em segunda mão, quer através de 
relatos de viajantes, quer através da leitura de jornais franceses e ingleses, 
também ao alcance dos outros representantes diplomáticos estadunidenses 
na Europa. É ainda de notar o facto de Smith dar muito relevo aos rumores 
relativos aos vários acontecimentos, o que não deixa de ser interessante 
para nós, pois ficamos com uma ideia do ambiente de ansiedade vivido em 
Lisboa numa época tão conturbada. 

Os dois primeiros representantes americanos em Portugal revelaram-
se activos na defesa dos interesses do seu país e observadores atentos da 
realidade portuguesa. O comércio luso-americano e as relações dos Estados 
Unidos com as regências do norte de África (Marrocos, Argel, Tunes e Tripoli) 
estiveram no centro das preocupações destes dois diplomatas. De facto, 
ambos se preocuparam em incrementar as trocas comerciais e em conseguir, 
se bem que em vão, a ass ina tura de um tratado, revelando-se também 
acérrimos defensores dos direitos da navegação estadunidense. O coronel 
David Humphreys, por seu lado, esteve envolvido nas negociações com as 
potências berberescas, pelo que a atitude de Portugal face a estes potentados 
se revelava de capital importância. Aliás, a principal razão pela qual os 
Estados Unidos tinham interesse em ter um diplomata em Lisboa, prendia-
se com o facto da cidade ser um bom local de observação e um porto de onde 
as comunicações com o norte de África eram fáceis. Daí o terem acedido, 
sem grande relutância, às exigências da corte de D. Maria, relativamente à 
categoria dos representantes . Além disto, as missões destes homens 
decorreram n u m período rico em acontecimentos , pelo que foram 
testemunhas privilegiadas das ocorrências relacionadas com a Campanha do 
Rosstihão e a Guerra, das Laranjas. 

5 3 2 Letters of William Smith, minister to Portugal, p. 57-58. 
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De 1801 a 1808 os Es tados Unidos não t iveram n e n h u m 
representan te diplomático j u n t o da corte por tuguesa . Como é do 
conhecimento geral, nos finais de Novembro de 1807, ante a aproximação 
das tropas francesas, o Príncipe Regente D. João, acompanhado da família 
real e da corte, embarcou para o Brasil. Apenas chegado à Baía, nos inícios 
de 1808, e sob pressão inglesa, abriu os portos brasileiros ao comércio 
internacional, passando a beneficiar os norte-americanos, os quais viam 
assim satisfeita uma velha pretensão, que acabou, no entanto, por não 
trazer as vantagens esperadas. 

Nesse mesmo ano, J ames Madison nomeou Thomas Sumter, Jr. , 
então secre tá r io da legação nor te -amer icana em Par i s , minis t ro 
plenipotenciário no Rio de Janeiro, o qual, a 1 de Junho , apresentou as 
suas credenciais533. Enquanto o governo português se manteve no Brasil, os 
Estados Unidos, além de Sumter, tiveram, junto da corte de D. João, mais 
dois representantes, John Graham, como ministro plenipotenciário, entre 
Julho de 1819 e Junho de 1820, e John James Appleton, de Junho de 1820 a 
Julho de 1821, na qualidade de encarregado de negócios interino5 3 4 . 

O tratado luso-britânico de 1810 acabou por ser prejudicial aos 
Estados Unidos, pois privou-os do estatuto de nação mais favorecida. Além 
disto, a dominante influência inglesa não deixou também de ser negativa 
para os interesses americanos, sobretudo numa época de tensão e conflito 
entre as duas potências. Thomas Sumter, Jr . viu-se ainda envolvido numa 
controvérsia com as au tor idades luso-brasi leiras, pois recusou-se a 
desmontar do cavalo à passagem de D. Carlota Joaquina, o que contrariava 
a etiqueta da corte portuguesa. O incidente acabou por ser sanado, quando 
o Regente publicou u m decreto, isentando des ta obrigação todos os 
ministros estrangeiros acreditados junto do gabinete do Rio de Janeiro. 

Além das depredações cometidas pelos corsários do uruguaio Artigas, 
o ataque e destruição do navio corsário americano General Armstrong, no 
porto do Faial, a Revolução de Pernambuco de 1817, a que se jun taram 

5 3 3 HILL, Lawrence F. —Diplomatic Relattons between the United States and Brazil, Durham, NC, 
Duke University Press, 1932, p. 5. 

5 3 4 MAGALHÃES, José Calvet de, ob. cit., p. 334. 
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assuntos vários relacionados com o Brasil e as colónias espanholas da 
América do Sul, já em estado de rebelião contra a Espanha, constituem a 
matéria de grande parte dos despachos enviados pelos representantes dos 
Estados Unidos no Rio de Janeiro 5 3 5 . O comércio entre o Brasil e a América 
do Norte, o tráfico de escravos, a guerra anglo-americana de 1812, a 
Revolução de 1820 e o consequente regresso de D. João VI a Portugal foram 
outros dos temas aflorados. Não fal tam t ambém, em toda es ta 
correspondência, apreciações acerca das características ideossincráticas de 
portugueses e brasileiros, bem como psicológicas e morais do rei e dos 
ministros. 

Após 1801, e durante os anos em que a corte residiu na América do 
Sul, os Estados Unidos não estiveram sem representação em Lisboa, pois aí 
mantiveram um cônsul geral, que, além de enviar notícias ao Secretário de 
Estado, cuidava dos interesses americanos. Além disso, Washington tinha 
cônsules nos arquipélagos da Madeira, Açores e Cabo Verde. Assim, e porque 
os assuntos tratados pelos representantes americanos no Brasil diziam mais 
respeito a esta colónia e à América do Sul do que à metrópole, dada a 
complexidade e extensão des tas matérias, remetemos para um futuro 
trabalho as relações entre os Estados Unidos e a corte portuguesa no Rio de 
Janeiro. Deste modo, no capítulo seguinte, centrar-nos-emos apenas na 
análise da correspondência dos vários agentes consulares americanos nos 
portos metropolitanos portugueses e nas ilhas atlânticas. 

5 3 5 HILL, Lawrence F., ob. cit., p. 6-25. 
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8. Cônsules americanos em Portugal 

Os Estados Unidos possuiam uma extensa rede consular em 
território português. Os cônsules e vice-cônsules norte-americanos estavam 
presentes em vários portos metropolitanos e brasileiros, bem como na 
Madeira, Açores e Cabo Verde. É sobre estes agentes que nos vamos agora 
debruçar, de modo a termos uma ideia acerca de quem eram, da forma como 
se distribuíam pelos vários pontos do espaço português e como as suas 
actividades influenciaram as relações luso-americanas. 

Os cônsules exerciam geralmente as suas funções nas capitais e nos 
centros urbanos populosos, com alguma importância comercial. A carreira 
consular dividia-se em quatro categorias, cônsul geral, cônsul, vice-cônsul e 
agente consular, sendo esta última, até 1815, a mais importante para os 
Estados Unidos l . 

O corpo consular americano teve origem nos agentes secretos 
nomeados pelo Congresso Cont inenta l , encar regados de obter o 
reconhecimento internacional da independência dos Estados Unidos. Nos 
primeiros anos de exis tência da jovem nação, mui tos dos s eus 
representantes não eram americanos, o que levou o Congresso, em 1784, a 
declarar não ser do interesse do país nomear estrangeiros para funções 
diplomáticas. No respei tante ao corpo consular, porém, tal resolução 
revelou-se impraticável, pelo que durante bastante tempo e, nos locais onde 
não existiam cidadãos estadunidenses essas funções foram desempenhadas 
por pessoas de outras nacionalidades. 

Apesar de, em 1780, George Washington ter pedido ao Congresso 
legislação que definisse e regulamentasse os poderes e jurisdições dos 
cônsules, nada foi decidido, ficando o sistema consular sob tutela do 
executivo. Assim, em 1780, o Secretário de Estado, Thomas Jefferson, 
instruia os cônsules para de seis em seis meses expedirem uma lista dos 
navios entrados e saídos dos portos onde exerciam funções, devendo também 
enviar informações de carácter político, comercial e militar, e, em caso de 

COLE, Wayne S., ob. cit., p. 39. 
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guerra iminente, avisar os comerciantes e os navios americanos. Os 
cônsules podiam, ainda, nomear agentes para localidades da área sob sua 
jurisdição. 

A primeira regulamentação do serviço consular, da ta de 1792, e 
definia os direitos e deveres do seus membros. Não se previam, porém, 
salários para os cônsules, que, apesar de receberem emolumentos por certos 
serviços prestados, eram encorajados a garantir a sua subsistência através 
de outros meios, nomeadamente, da actividade comercial. As legislação de 
1792 que também não reservava as funções consulares apenas para os 
nacionais, foi, em 1803, 1818 e 1823, complementada, com novas leis, em 
1803, 1 8 1 8 e l 8 2 3 2 . 

Como a sociedade amer icana dos inícios do século XIX era 
predominantemente agrícola, não atribuindo grande prioridade ao comércio 
ou às viagens, os Estados Unidos t inham um serviço consular de qualidade 
inferior. Embora alguns destes agentes fossem simples homens de negócios, 
outros eram de nomeação política, sendo escolhidos pelo Presidente e 
sujeitos a ratificação pelo Senado. E, segundo Wayne S. Cole, até 1815, nem 
os diplomatas, nem os cônsules eram iguais aos seus homólogos dos outros 
países3. Porém, no período em estudo, e de acordo com Robert Ferrell, os 
diplomatas que os Estados Unidos mant inham no exterior eram homens 
competentes, capazes de tratar com eficácia os assuntos mais delicados4. 

8.1. Lisboa 

8.1.1. Edward Church e as negociações luso-francesas 

Em Lisboa, capital e principal porto marítimo português, ainda os 
dois países não t inham estabelecido relações diplomáticas e, conforme 
referimos, já a jovem República americana dispunha de quem zelasse pelos 

2 ROONEY, Jr.; John W. —Belgian-American diplomatic and consular relations 1830-1850. A study 
tn American foreign policy In mld-nlneteenth century, Lovaina, Publications Universitaires de 
Louvain, 1969, p. 225-229. 

3 COLE, Wayne S., ob. cit., p. 39. 

4 FERRELL; Robert H.—American Diplomacy. A History, Nova Iorque, W. W. Norton and Company, 
Inc., 1969, p. 7. 
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seus interesses. Apesar da cidade ser considerada como uma praça 
importante para o comércio estadunidense, o Secretário de Estado, Thomas 
Jefferson, num despacho de 23 de Junho de 1791, queixava-se da dificuldade 
em nomear um cônsul para a capital portuguesa, pois nenhum cidadão dos 
Estados Unidos se oferecera para este lugar5. Data, porém, de 5 de Maio de 
1792, a confirmação pelo Senado da nomeação de Edward Church como 
primeiro cônsul6 . O posto a que estava destinado quando partiu dos 
Estados Unidos era o de cônsul em Bilbau. Não chegou, porém, a exercer 
tais funções, porque os biscainhos, apoiando-se nos seus costumes e 
privilégios, não permitiam nem a residência, nem as actividades de cônsules 
estrangeiros no território da sua província7. Depois de uma estada de vários 
meses em Bordéus, numa situação indefinida, no despacho de 16 de Maio de 
1792, enviado a Thomas Jefferson, mencionava haver tido conhecimento do 
facto de ainda não ter sido designado ninguém para o consulado de Lisboa8. 
Curiosamente, 11 dias antes , a sua nomeação passava no Senado. Este 
americano, antigo aluno da Universidade de Harvard, era decididamente 

5 N.A.R.A. General records of the Department of State, Central files, Diplomatic and Consular 
Instructions, 1791-1801, vol. 1 (January 23, 1791 — August 16, 1793), p . 62 . (National 
Archives microfilm publication, M28, rolo 1). Despacho do Secretário de Estado, Thomas 
Jefferson, para o ministro residente, coronel David Humphreys, datado de Filadélfia, 23 de Junho 
de 1791, transcrito por HUMPHREYS, Frank Landon, ob. cit., vol. 2, p. 112. 

6 "P. S. to the letter to Edward Church. 
Your favor of January 1. has been duly received after writing my last to you, it was found 

on inquiry that what had been suggested on your subject did not merit attention you were 
therefore nominated by the President, consul for Lisbon, and approved by the Senate with very 
little opposition." N.A.R.A. General records of the Department of State, Central files. Diplomatic 
and Consular Instructions, 1791-1801, vol. 1 (January 23, 1791 —August 16, 1793), p. 154. 
(National Archives microfilm publication, M28, rolo 1). Post-scrlptum da circular enviada, aos 
cônsules e vice-cônsules dos Estados Unidos, pelo Secretário de Estado, Thomas Jefferson, 
datada de Filadélfia, 31 de Maio de 1792; Idem, Personnel Records, List of U.S. Consular 
Officers, 1789-1939, vol. 11 (National Archives microfilm publication, M587, rolo 11); Idem, 
Central Files, Despatches from United States Ministers to Portugal, vol. 3 (November 19, 1790 — 
September 17, 1793), (National Archives microfilm publication, M43, rolo 2). Despacho nQ. 59 do 
ministro residente, coronel David Humphreys, para o Secretário de Estado, Thomas Jefferson, 
datado de Lisboa, 9 de Setembro de 1792 

7 Id., Despatches from United States consuls In Lisbon, vol. 1 (July 27, 1791 — December 18, 
1802), (National Archives microfilm publication, T180, rolo 2) Despacho de Edward Church para o 
Secretário de Estado, Thomas Jefferson, datado de Bordéus, 27 de Julho de 1791. 

8 Id., Ibidem Despacho de Edward Church para o Secretário de Estado Thomas Jefferson, datado de 
Bordéus, 16 de Maio de 1792. 
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anti-britânico, revelando uma certa simpatia pela França9 , sendo, aliás, 
escolhido pelo Directório para uma missão em Portugal10. 

Na capital por tuguesa , Edward Church protegia os cidadãos 
franceses, concedendo passaportes a todos quantos deles necessitavam. Tal 
actividade tinha o acordo das autoridades portuguesas, as quais, com esta e 
outras medidas, favoráveis à França, esperavam conseguir captar as boas 
graças do Directório e afirmar a neutralidade do país. Isto, apesar de se ter 
procedido à expulsão de "alguns individuos, que abuzando da protecção de 
que gozavaõ, offendiaõ as leys, e o publico socego", encontrando-se entre 
eles tanto republicanos como emigrados e até mesmo outros estrangeiros11 . 
A isto alude Luz Soriano na História da Guerra Civil quando escreve que "dos 
différentes portos da França continuavam a vir para Portugal súbditos 
francezes que se tornavam suspeitos, dando-se por americanos, sendo como 
taes abonados pelo respectivo ministro e consul, que o intendente reputava 
altamente suspeitos á policia, tendo-os como maçons e possuidos em alto 
grau de idéas republicanas"12. Estas eram, de facto, algumas das acusações 
de Pina Manique a ambos os representantes americanos, David Humphreys e 
Edward Church, considerando-os ainda como adeptos da Convenção 
Francesa13 . 

y Id., ibid. Despacho de Edward Church para o Secretário de Estado, Thomas Jefferson, datado de 
Bordéus, 12 de Agosto de 1791; despacho do cônsul Edward Church para o Secretário de 
Estado, Thomas Jefferson, datado de Lisboa, 22 de Setembro de 1793; despachos nQa. 2, 5 e 13 
do cônsul Edward Church para o Secretário de Estado, Thomas Jefferson, datados de Lisboa, 15 
de Novembro de 1793, 24 e 25 de Janeiro e 23 de Fevereiro de 1794; despacho nB. 10 do cônsul 
Edward Church para o Secretário de Estado, Timothy Pickering, datado de Lisboa, 1 de Abril de 
1795. 

1 0 Id., ibid. Cópia da carta de Edward Church para o Secretário de Estado, James Madison, datada 
de Paris, 23 de Junho de 1801. Vide Anexo II, doe. ne . 25. 

1 1 A.D.B. Arquivo do conde da Barca, pasta 2. "Memórias que em outro tempo se pertenderam 
mandar a Jozèph Antonio dos Santos Branco a Pariz para sua instrucçaõ.", sem data, mas anexo à 
cópia do documento enviado ao agente consular, José António dos Santos Branco, datado de 13 
de Outubro de 1795; A.N.T.T., Ministério dos Negócios Estrangeiros, Arquivo Central, 
correspondência das legações estrangeiras em Lisboa, caixa 410 (1790-1805). Nota do cônsul 
Edward Church para o Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de 
Sousa Coutinho, datada de Lisboa, 21 de Dezembro de 1796. 

1 2 SORIANO, Simão José da Luz — Historia da Guerra Civil e do estabelecimento do governo 
parlamentar em Portugal. Primeira Epocha, Tomo I, Lisboa, Imprensa Nacional, 1866, p. 405-
406. 

1 3 RAMOS, Luís A. de Oliveira, ob. cit., p. 80. 
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No Verão de 1795, Edward Church partiu para França, onde chegou 
nos inícios de Setembro. Esta viagem colheu de surpresa David Humphreys 
que com ele se cruzou, a 14 de Setembro de 1795, no porto do Havre, onde 
após uma estada em Paris pretendia embarcar para Lisboa. O diplomata 
americano não conseguira apurar a verdadeira causa desta jornada, embora 
achasse que devia tratar-se de uma viagem de negócios. De facto, a casa 
comercial lisboeta, à qual o cônsul se achava associado, experimentava 
dificuldades, devido à existência de uma grande quantidade de artigos, por 
vender, em França1 4 . 

Logo que José António dos Santos Branco, agente português em 
Paris, soube da chegada de Church à capital francesa, através de cartas 
recebidas de Lisboa, fez-lhe uma visita, tendo-o achado um "excellente e 
amável sugeito", parecendo empenhado em auxiliar a causa portuguesa. 
Assim, aproveitando esta sua disposição, pediu-lhe para interceder na 
libertação de um marinheiro português, preso em Quimper. Apesar de na 
véspera ter falado deste assunto a dois deputados, afigurava-se-lhe que a 
intervenção do cônsul seria mais eficaz, para o fim em vista15 . 

Santos Branco conferenciou várias vezes com o cônsul americano, 
acerca da delicada situação vivida por Portugal. E, como o agente consular 
português se mantinha em contacto com Luís Pinto de Sousa Coutinho, 
Church contava que este desse conhecimento ao ministro do que de mais 
importante apurara relativamente a Portugal. O facto de não escrever mais 
vezes devia-se à circunstância da correspondência enviada à sua casa 
comercial estar sujeita a extravios, nos correios de Lisboa. Porém, se tal 

1 4 "I left Paris on the 12th instant according to expectation, and arrived here two days ago (...) On 
my arrival here I was not little surprised to meet with Mr. Church, consul of the United States at 
Lisbon, who had arrived a few days before from that place. I have not enquired or learned with 
certainty the cause of his sudden voyage, but imagine it is of a commercial nature, as I had 
previosuly understood that a very considerable house with which he is connected in Lisbon, had 
experienced great embarassments, on account of having a large quantity of merchandize unsold 
in France." N.A.R.A. General records of the Department of State, Central files, Despatches from 
United States Ministers to Spain, vol. 3 (January 28, 1795 — October 17, 1797), (National 
Archives microfilm publication, M31 rolo 4). Despacho n s . 15 do ministro residente, coronel 
David Humphreys, para o Secretário de Estado, Timothy Pickering, datado do Havre, 16 de 
Setembro de 1795. 

1 5 A.N.T.T., Ministério dos Negócios Estrangeiros, Arquivo Central, correspondência das Legações 
Portuguesas. Paris, caixa 577 (1795-1797). Ofício do agente consular José António dos Santos 
Branco para o Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa 
Coutinho, datado de Paris, 15 de Novembro de 1795. 
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problema viesse a ser solucionado, declarava-se pronto a comunicar 
directamente com Sousa Coutinho, de forma mais assídua1 6 . 

Entre tanto , José António dos Santos Branco fora avisado da 
presença, em Paris, de um português encarregado de negociar com o governo 
francês. Dado não ter conhecimento de que n e n h u m seu compatriota 
estivesse incumbido de tal missão, ocorreu-lhe que a pessoa em causa talvez 
fosse Edward Church, tendo-o questionado acerca deste assunto. A resposta 
do cônsul foi negativa, tendo dito, no entanto, que lhe fora pedido para 
intervir na libertação de um marinheiro luso. Ofereceu-se, ainda, para o 
apresentar aos ministros de estado, o que José António dos Santos Branco 
declinou, por não ter quaisquer ordens a esse respeito17. 

Em conversas posteriores, o cônsul mostrou-se interessado em 
conseguir um entendimento entre Portugal e a França e referiu as cautelas 
de que Lisboa se devia rodear para apaziguar os franceses. Aliás, o diplomata 
português confiava na sinceridade e na amizade de Church e, dadas as boas 
relações que mant inha com os membros do governo gaulês, solicitou-lhe 
que, discretamente, os predispusesse favoravelmente a Portugal. A este 
pedido o cônsul retorquiu já ter intercedido junto do ministério francês, não 
duvidando que este se aproximaria das posições portuguesas, se Lisboa 
tomasse uma atitude conciliatória. Na opinião do Edward Church seria mais 
vantajoso fazer a paz nes ta a l tura do que esperar o desfecho das 
hostilidades, pois as c i rcunstâncias poder-se-iam tornar desfavoráveis. 
Revelava-se necessário evitar que Paris declarasse formalmente a guerra a 
Portugal, o que poderia suceder se as hostilidades com a Inglaterra se 
prolongassem18. Por outro lado, Church achava que a mediação da Espanha 
não contribuiria para o êxito das diligências e assegurava que o governo 
francês estava determinado a fazer a paz com todos os beligerantes, excepto 

Id., correspondência das legações estrangeiras em Lisboa, caixa 410 (1790-1805). Carta do 
cônsul Edward Church para o Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, Luís 
Pinto de Sousa Coutinho, datada de Paris, 25 de Março de 1796. 

Id., correspondência das Legações Portuguesas. Paris, caixa 577 (1795-1797). Ofício do agente 
consular José António dos Santos Branco para o Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros 
e da Guerra, Luís Pinto de Sousa Coutinho, datado de Paris, 10 de Dezembro de 1795. 

Id., Ibid. Ofícios do agente consular José António dos Santos Branco para o Secretário de Estado 
dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa Coutinho, datados de Paris, 31 de 
Janeiro e 1 de Fevereiro de 1796. 
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com a Inglaterra, mostrando-se particularmente interessado em realizar um 
acordo com Portugal. 

O envio de um plenipotenciário ao Congresso de Basileia ou a Paris 
seria a única maneira de prosseguir as negociações convenientemente, ponto 
de vista, aliás, corroborado por José António dos Santos Branco. Caso 
contrário, o comércio e a mar inha lusas seriam arruinados e os portos 
portugueses violados. Daí que fosse necessário actuar rapidamente, antes da 
situação se tornar irremediável. Nesta altura, "com hú punhado de dinheiro" 
ainda era possível firmar um tratado e conseguir um acordo mais favorável 
do que qualquer outro país1 9 . 

É interessante referir aqui que Santos Branco considerava os 
responsáveis governamentais franceses "muito mais flexiveis aos impulsos 
de amor próprio, às persuações de testemunhos de justiça, de generosidade, 
e de independência; que a mediações, ou intervenções, talvez mais nocivas 
do que proveitosas"20. O agente português, aliás, achava importante a 
mediação dos Estados Unidos par o êxito das negociações luso-francesas, 
exprimindo a opinião que Portugal devia estreitar os laços com esse país2 1 . 
Assim, revelava-se essencial chegar rapidamente a um entendimento com a 
França, para o que poderiam utilizar os bons ofícios dos representantes 
estadunidenses em Paris. Não era conveniente esperar-se pela paz geral, 
pois, tendo em conta tudo o que ocorrera até aí, o futuro não augurava nada 
de bom aos que combatiam a França2 2 . Por outro lado, os americanos 
pareciam interessados em juntar -se aos franceses e holandeses para 
arruinarem o comércio e a marinha inglesa e abrirem "a todas as naçoès. 
debaixo do egidio da liberdade mercantil, os portos de Affrica, da America 

Id., Ibid. Ofícios do agente consular José António dos Santos Branco para o Secretário de Estado 
dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa Coutinho, datados de Paris, 20 e 31 
de Março de 1796. 

Id., ibid. Ofício do agente consular José António dos Santos Branco para o Secretário de Estado 
dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa Coutinho, datado de Paris, 31 de 
Março de 1796. 

Id., ibid. Ofícios do agente consular José António dos Santos Branco para o Secretário de Estado 
dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa Coutinho, datados de Paris, 27 de 
Janeiro de 1795 e 31 de Janeiro de 1796. 

Id., ibid. Ofício do agente consular José António dos Santos Branco para o Secretário de Estado 
dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa Coutinho, datado de Paris, 12 de 
Dezembro de 1795. 
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portugueza, e hespanhola", sendo o primeiro indício disto o t ra tado 
hispano-americano recentemente assinado2 3 . 

Em Maio de 1796, Edward Church previa para breve a análise das 
relações com Portugal, por parte do Conselho dos Quinhentos. As resoluções 
daí decorrentes, contudo, não seriam muito favoráveis, dado não se 
encontrar em Paris n e n h u m representante oficial por tuguês capaz de 
assegurar as intenções pacíficas do seu governo para com a França. Assim, 
receava que fosse formalmente declarada guerra contra Portugal, até porque 
devido aos sucessos militares estava próxima a paz com o imperador 
Francisco II. Além disto, o Directório tencionava manter relações pacíficas 
com as potências vizinhas, de modo a poder empregar todas as suas forças, 
bem como a marinha contra a Grã-Bretanha24 . 

Edward Church que, a acreditar nas suas palavras, não poupava 
esforços em prol dos interesses portugueses, lamentava-se do silêncio de 
Luís Pinto de Sousa Coutinho, pois apesar de lhe ter escrito não recebera 
nenhuma resposta25 . De facto, a 25 de Março de 1796, enviara uma missiva 
ao ministro, lembrando-lhe que este o havia autorizado a escrever-lhe caso 
tivesse conhecimento de algo de interesse. O Directório, órgão que tinha em 
seu poder todas as cartas que enviara de Portugal acerca da guerra luso-
francesa, convidara-o para uma conferência acerca deste conflito, tendo o 
assunto sido discutido, na opinião de Church, com aparente frieza e 
franqueza. Os membros do Directório, contudo, haviam-se mostrado 
dispostos a negociar imediatamente com ele ou com qualquer outra pesssoa, 
mandatada pela corte de Lisboa, dado estarem interessados em concluir a 
paz em termos duradouros. 

O cônsul te rá então afirmado não ter quaisquer poderes para 
negociar ou falar em nome do governo português, tendo apenas comparecido 

Id., ibid. Ofício do agente consular José António dos Santos Branco para o Secretário de Estado 
dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa Coutinho, datado de Paris, 20 de 
Março de 1796. 

Id., ibid. Ofício do agente consular José António dos Santos Branco para o Secretário de Estado 
dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa Coutinho, datado de Paris, 24 de 
Maio de 1796. 

Id., ibid. Ofício do agente consular José António dos Santos Branco para o Secretário de Estado 
dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa Coutinho, datado de Paris, 30 de 
Julho de 1796. 
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ao encontro na qualidade de neutro e amigo de ambos os países, com o 
propósito de dar a sua opinião acerca de alguns pontos sobre os quais se 
considerava particularmente bem informado. Não considerava as duas 
nações em guerra, tendo-lhe, aliás, Luís Pinto de Sousa Coutinho 
assegurado que Portugal não provocara a guerra, pois a corte de Lisboa 
sempre agira de boa fé e dentro da mais estrita neutralidade. A ajuda 
prestada aos inimigos da França devia-se a obrigações contraídas por 
Portugal, consignadas em vários tratados, bem como pelas leis e usos das 
nações. Deste modo, no entender das autoridades portuguesas, Paris não 
poderia considerar esta atitude como violação ou infracção da neutralidade. 

A opinião do Directório era, porém, diferente, pois sempre actuara 
convicto da jus t iça e da necessidade de retaliar contra as injúrias e 
hostilidades cometidas, sobretudo, porque Portugal ajudara a Espanha e a 
Inglaterra na guerra contra a França. Relativamente ao estipulado em 
antigos tratados ou ao consignado em certas leis ou costumes, o executivo 
gaulês, como nunca dera o seu assentimento, não se considerava obrigado a 
respeitá-los, principalmente quando eram tão prejudiciais aos interesses e 
segurança da República Francesa, a qual também os considerava contrários 
à razão e ao senso comum. 

Como a argumentação apresentada por Church, em favor da posição 
de Lisboa, se revelasse contraproducente, este terá solicitado a suspensão da 
decisão das autoridades francesas, até ser ouvida a parte contrária. E, terá 
também acrescentado que quaisquer actos hostis ou ofensivos, cometidos 
por súbditos portugueses , não só não eram autorizados, como eram 
totalmente repudiados pelo governo luso, o qual se mostrava disposto a dar 
satisfações por tais desacatos, desde que devidamente provados. 

Na mesma ocasião, os membros do Directório ter-lhe-iam assegurado 
que as negociações começariam de imediato, mal a corte de Lisboa se 
mostrasse disposta a fazer a paz, de forma a que esta fosse estabelecida em 
bases duradouras . Church teria, ainda, acenado aos franceses com as 
vantagens do comércio com Portugal, onde se poderiam abastecer dos 
produtos coloniais, em condições vantajosas, particularmente numa altura 
em que as suas colónias os não podiam fornecer. Assim, em seu entender, se 
o gabinete português desse início às conversações, ainda antes da conclusão 
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destas, obter-se-ia uma suspensão das hostilidades, o que evitaria qualquer 
perturbação no tráfico ultramarino. Além do mais, estava certo que Paris se 
mostraria liberal nas suas exigências, pois o seu objectivo era o de afastar 
Portugal da Grã-Bretanha. 

O cônsul americano, no entanto, t inha o cuidado de frisar a Luís 
Pinto de Sousa Coutrinho que gozava do favor e da confiança do Directório, 
não tendo a sua intervenção qualquer outro fim, senão o de ser útil a 
Portugal, a qual cessaria assim que fosse nomeada out ra pessoa para 
representar os interesses portugueses. E, ao mesmo tempo, aproveitava para 
avisar que as relações franco-espanholas estavam a atravessar um período 
de bom entendimento, pelo que, esta circunstância poderia ser um motivo 
adicional para Lisboa acelerar as negociações de paz com Paris2 6 . 

Como o gabinete português não tivesse aproveitado a boa vontade 
manifestada pelos franceses, enquanto a sorte dos seus exércitos na 
Alemanha e na Itália se encontrava indecisa, Church receava que os seus 
êxitos militares tivessem alterado as condições de assinatura de um acordo 
de paz, aumentando as exigências gaulesas. José António dos Santos 
Branco explicava que Portugal, por um lado, queria mostrar como "hera 
inflexivel na observância de seus tratados" e, por outro, dada a s u a 
neutralidade, não poderia assinar a paz com a França, pois corria o risco de 
entrar em guerra com a Inglaterra. Deste modo, seria-lhe-ia mais útil tentar 
uma reconciliação com todas as potências, aquando da ass inatura da paz 
geral, mesmo que isso trouxesse alguns inconvenientes. E insistia que o 
Directório tinha todo o interesse em que Lisboa se mantivesse neutral. 

Em face desta argumentação, Church, que alimentara esperanças de 
também participar nas negociações, observava que os portugueses se 
expunham a enormes sacrifícios e a possíveis a tentados contra o seu 
comércio. Aliás, em sua opinião, a Inglaterra nunca declaria guerra a 

Id., correspondência das legações estrangeiras em Lisboa, caixa 410 (1790-1805). Carta do 
cônsul Edward Church para o Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, Luís 
Pinto de Sousa Coutinho, datada de Paris, 25 de Março de 1796. 
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Portugal, pois a marinha lusa era tão poderosa quanto a de Espanha, país 
cuja mediação não apresentava, aliás, qualquer utilidade27. 

Correndo o rumor que se estava a preparar uma expedição de 25.000 
homens contra Portugal, José António dos Santos Branco falou com Edward 
Church acerca deste assunto . Este achou que as notícias não t inham 
fundamento, embora tal projecto se pudesse vir a tornar realidade, se o 
Directório assim o decidisse. Na realidade, várias vezes as autoridades 
francesas lhe t inham pedido notícias de Portugal, pelo que aconselhava o 
agente português a expor a Luís Pinto de Sousa Coutinho a necessidade de 
impedir a França de prosseguir com semelhante plano. Dados os êxitos 
obtidos sobre as várias potências europeias, só a paz geral poderia fazer 
parar os franceses. Uma invasão, que a Espanha se veria obrigada a apoiar, 
seria desastrosa, pois Portugal ver-se-ia obrigado a obedecer ao ocupante, 
sendo muito mais vantajoso negociar em Paris com o governo gaulês2 8 . Nos 
finais de Setembro, j á depois de ter sabido da nomeação de António de 
Araújo de Azevedo, José António dos Santos Branco voltou a conferenciar 
com Church, tendo-lhe perguntado se sabia algo de novo, favorável aos 
assuntos portugueses. Embora a resposta a esta questão fosse negativa, 
Church referiu uma conversa tida com um membro do Directório, que 
denotava uma indefinição deste órgão de poder relativamente a Portugal. 
Esta afirmação, no entanto, revelava-se contrária às notícias que corriam, 

2 7 Id., correspondência das Legações Portuguesas. Parts, caixa 577 (1795-1797).Ofício do agente 
consularJosé António dos Santos Branco para o Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e 
da Guerra, Luís Pinto de Sousa Coutinho, datado de Paris, 30 de Julho de 1796. 

2 8 "Depois que tive a honra de escrever a V. Exa. em 8 do presente outra cousa tanto aqui tem sido 
objecto de novidade publica, como a expedição de Hoche a esse reyno na frente de vinte cinco 
mil homens, e mesmo se me segurou se lhe passara officialmente a comissão no dia 9. 

A semana passada conversando com Mr. Church acerca da publicidade destes rumores, 
me referio, que apesar de lhe parecerem de presente mal fundados, naõ seria impossível se 
verificassem, se o governo se decidisse a executar o projecto; mas que hera certo, muitas veses 
se lhe perguntara, que novas tinha de Portugal: que outra cousa porem me naõ podia diser em 
amisade, e honra, se naõ que instasse a representar a V. Exa. pelo bem desse pays, quanto 
emportava impedir se dessem os primeiros passos em similhante tentativa: que tendo a 
Republica ganhado a força suprema sobre as potencias da Europa, só a pacificação podia hoje 
fixar o seu limite; que seriaõ incalculáveis, e horríveis os damnos a que nos exporia huá evasaõ, 
que Hespanha seria constrangida a proteger, e interessada a segundar; submetendo-nos ás leys 
duras, e caprichosas de hú general; quando sem tamanha oppressaõ, hera incomparavelmente 
muito mais avantajoso tratar de sangue frio com o governo em Paris." Id., ibid. Ofício do agente 
consular José António dos Santos Branco para o Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros 
e da Guerra, Luís Pinto de Sousa Coutinho, datado de Paris, 30 de Agosto de 1796. 
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as quais insistentemente referiam os preparativos para u m a expedição 
militar destinada a invadir o território português. 

Apesar de há muito preconizar a nomeação de um negociador para 
tratar com o governo francês, o cônsul americano mostrou-se aborrecido por 
António de Araújo de Azevedo ter sido escolhido como minis t ro 
plenipotenciário em Paris, pois, em seu entender, esta designação denotava 
falta de confiança por parte do ministro dos Negócios Estrangeiros. Além 
disso, achava que o governo francês não se encontrava preparado para 
receber um enviado por tuguês , tendo manifestado vontade de partir 
imediatamente para Portugal. Santos Branco tentou mitigar esta irritação 
explicando ainda não ter a certeza da veracidade da informação e ser 
necessário esperar a sua confirmação. O agente português evidenciou, ainda, 
que a sua colaboração com o enviado de Lisboa seria muito profícua. No fim 
desta conversa ficou assente que apenas recebesse notícias da Holanda, país 
onde António de Araújo de Azevedo exercia as funções de enviado 
extraordinário, voltariam a falar. Porém, para grande espanto e perplexidade 
de José António dos Santos Branco, quando a 20 de Outubro, depois de ter 
recebido carta de Araújo de Azevedo, se dirigiu a casa de Edward Church 
verificou que este, sem avisar, havia partido na véspera, por terra, para 
Portugal29. O cônsul, todavia, não parecia tencionar demorar-se muito 
tempo em Lisboa30. Aliás, contava já ter regressado a Portugal durante o 
mês de Abril, e, como isso não acontecera, certas pessoas pensavam que não 
voltaria à capital por tuguesa , pois os seus negócios centravam-se 
principalmente em França. A casa comercial com que estava envolvido, 
Gildemeester & C- deixara de proceder a pagamentos, encontrando-se numa 
situação difícil31. 

Id., tbid. Ofício do agente consular José António dos Santos Branco para o Secretário de Estado 
dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa Coutinho, datado de Paris, 27 de 
Setembro de 1796. Vide Anexo II, doe. nB. 15. 

Id., ibid. Ofício do agente consular José António dos Santos Branco para o Secretário de Estado 
dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa Coutinho, datado de Paris, 14 de 
Outubro de 1796. 

"Mr. Church, in a letter addressed to me on the 15th of August last, mentioned his expectation of 
returning to Lisbon in all the month of November following. I have since learned, that in 
subsequent letters to his family, he expressed his intention of being here in all the month of 
April,... which has just now passed . There are some persons who think it probable that he will 
not return to reside in Lisbon. As his own affairs are believed to be now principally in France ... 
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A propósito, Luz Soriano, referindo-se a Church, escreve que "este 
miserável intrigante" partiu "de Paris para Lisboa, apenas soube achar-se 
nomeado para aquella capital um plenipotenciário portuguez"32. E, numa 
missiva enviada ao embaixador de Espanha em 6 de Novembro de 1796, 
António de Araújo de Azevedo escrevia que Edward Church, a quem não 
conhecia, havia partido da capital francesa "hà quarenta, ou cincoenta e 
tantos dias", ou seja, logo que soubera da sua nomeação3 3 . O cônsul, no 
entanto, no dia seguinte a ter chegado à capital portuguesa, ocorrida em 31 
de Outubro, enviou uma nota a Luís Pinto de Sousa Coutinho, na qual, 
além de repetir o teor da missiva de 25 de Março, lamentava que Portugal 
não tivesse aproveitado a oportunidade para resolver os seus diferendos com 
a França, de forma amigável. Apesar de afirmar não pretender ser o 
negociador principal, gostaria, de algum modo, de ter estado envolvido nas 
conversações, nem que fosse na posição de subordinado, pois considerava 
útil a sua intervenção, dada a consideração e confiança que gozava junto do 
executivo gaulês. Entretanto, em sua opinião, o estado das relações franco-
espanholas e a guerra com a Grã-Bretanha induziriam a França a adoptar 
uma atitude diferente para com as potências com as quais poderia tratar da 
paz mais tarde. De facto, embora parecesse ser intenção do Directório 
terminar os diferendos com os outros países, sem mais efusão de sangue, 
não se coibiria, no en tan to , de tomar a t i tudes belicosas, caso não 
conseguisse os seus objectivos. E, no entender de Church, apesar da corte 
portuguesa ter rejeitado as ofertas de paz francesas, era ainda possível evitar 

as the commercial business of the house and which stopped payment some time ago with which 
he was connected here (Gildermaster & CQ.) is still unsettled, and very much embarrassed ... 
and as his (Mr. Church's) family, having suffered considerably in their health by the climate of 
this country, are said to prefer a residence in some other. I only give these reports just as I 
receive them. For myself, I know nothing of his arrangements for the future, or any intention he 
may have of establishing himself elsewhere." N.A.R.A. General records of the Department of State, 
Central files, Despatches from United States Ministers to Spain, vol. 3 (January 28, 1795 — 
October 17, 1797), (National Archives microfilm publication, M31 rolo 4). Post-scrlptum de 3 de 
Maio de 1796 do despacho n s . 40 do ministro residente, coronel David Humphreys, para o 
Secretário de Estado, Timothy Pickering, datado de Lisboa, 30 de Abril de 1796. 

3 2 SORIANO, Simão José da Luz, ob. cit.. Primeira Epocha, tomo II, p. 90, nota 1. 

3 3 A.N.T.T., Ministério dos Negócios Estrangeiros, Arquivo Central, correspondência das Legações 
Portuguesas. Paris, caixa 577 (1795-1797). Ofício do ministro plenipotenciário, António de 
Araújo de Azevedo, para o embaixador de Portugal em Madrid, Diogo de Carvalho e Sampaio, 
datado de Paris, 6 de Novembro de 1796, anexo ao ofício nQ. 5 do ministro plenipotenciário, 
António de Araújo de Azevedo, para o Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da 
Guerra, Luís Pinto de Sousa Coutinho, datado de Paris, 6 de Novembro de 1796. 
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um conflito, se Lisboa não estivesse determinada a resolvê-lo pela força das 
armas3 4 . 

Tanto Portugal como a França parecem ter utilizado a mediação de 
Edward Church no decurso das negociações entre os dois países, conforme é 
referido no ofício em que Luís Pinto de Sousa Coutinho ordenava a António 
de Araújo de Azevedo para se deslocar a Paris, com a categoria de ministro 
plenipotenciário, a fim de, conjuntamente com o embaixador espanhol, 
negociar a paz com o Directório. Nesta mesma missiva, o secretário de 
Estado dos Negócios Estrangeiros adverte também Azevedo que, caso Church 
ainda se encontre na capital francesa, "se poderá servir do seu préstimo, e 
dos seus conselhos, naquillo que julgar precizo, na certeza de que o homem 
he seguro, e tem zêllo pela nossa cauza"35. 

Na realidade, como já referimos, António de Araújo de Azevedo, que 
chegou a Paris a 12 de Outubro, não pode utilizar os serviços do cônsul 
americano, pois este part ira para Lisboa a 19 de Setembro 3 6 . A 13 de 
Outubro, o representante americano, coronel David Humphreys, informava o 
Secretár io de Es tado , Timothy Pickering, te r sab ido a t ravés de 
correspondência particular, que Edward Church se dirigia a Portugal, por 
terra, e que estava encarregado de uma comissão do Directório para negociar 
com a corte portuguesa3 7 . E, a 20 de Março do ano seguinte, o diplomata 
dizia não ter ouvido queixas acerca do modo como o cônsul americano 
conduzia os a s s u n t o s do consulado, desde que chegara a Lisboa. 

Id., correspondência das legações estrangeiras em Lisboa, caixa 410 (1790-1805). Nota do 
cônsul Edward Church para o Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, Luís 
Pinto de Sousa Coutinho, datada de Lisboa, 1 de Novembro de 1796. 

A.D.B. Arquivo do conde da Barca, pasta 2. Despacho e instruções anexas do Secretário de 
Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa Coutinho, para o enviado 
extraordinário em Haia, António de Araújo de Azevedo, datado de Lisboa (Palácio de Queluz), 19 
de Julho de 1796. Este documento também aparece transcrito em SORIANO, Simão José da Luz, 
ob. cit.. Primeira Epocha, tomo III, p. 261-262 e ob. cit.. Primeira Epocha, tomo II, p. 90. 

A.D.B. Arquivo do conde da Barca, pasta 2. Ofício nQ. 1 do ministro plenipotenciário António de 
Araújo de Azevedo para o Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto 
de Sousa Coutinho, datado de Paris, 15 de Outubro de 1796. O ofício enviado para Lisboa 
encontra-se no A.N.T.T., Ministério dos Negócios Estrangeiros, Arquivo Central, correspondência 
das Legações Portuguesas. Paris, caixa 577 (1795-1797). 

N.A.R.A. General records of the Department of State, Central files, Despatches from United States 
Ministers to Spain, vol. 3 (January 28, 1795 — October 17, 1797), (National Archives microfilm 
publication, M31 rolo 4). Despacho nB. 71 do ministro residente, coronel David Humphreys, para 
o Secretário de Estado, Timothy Pickering, datado de Lisboa, 13 de Outubro de 1796. 
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Confirmava, porém, o facto do Directório ter encarregado Church de 

negociar com a corte portuguesa, embora, até aí, não se tivesse firmado 

nenhum tratado3 8 . 
António de Araújo de Azevedo, entretanto, começou as conversações 

com o ministro dos Negócios Estrangeiros gaulês, a quem o Directório 
conferira poderes para o efeito. Logo no segundo despacho enviado para 
Lisboa, dando conta do decorrer dos trabalhos, refere o facto do governo 
francês desconfiar que Portugal escolhera outras vias para negociar, tendo 
feito propostas através de Veneza, da Espanha e de Edward Church. António 
de Araújo de Azevedo critica o cônsul americano, classificando de 
prejudiciais as atitudes que este tomara, havendo, além disto, mostrado a 
Luís Pinto de Sousa Coutinho u m a car ta cujo conteúdo não era o 
verdadeiro39. De facto, no decurso de uma conversa com o embaixador de 
Espanha, este diplomata afirmou que Church prejudicara muito as 
negociações, pelas promessas de carácter pecuniário que fizera e por ter 
escolhido mal as pessos com quem tratara4 0 . 

O plenipotenciário apurou, ainda, que o cônsul abusara da confiança 
de Luís Pinto de Sousa Coutinho, pois, apesar de não ser o autor de intrigas 
prejudiciais aos interesses portugueses, fora seu veículo. Falara em público 

3 8 "In reply to what you mention on the subject of the consulate at Lisbon, I beg leave just to 
observe, that since the return of Mr. Church to this place (which was shortly after the date of my 
n s . 71) I have heard no complaints of the manner in which the business has been conducted. 
What I hinted in that number, of his having been charged by the French Directory; to treat with 
this court; was founded. But no treaty has resulted from the measure:" Id., ibid. Despacho n s . 91 
do ministro residente, coronel David Humphreys, para o Secretário de Estado, Timothy 
Pickering, datado de Lisboa, 20 de Março de 1797. 

3 9 " O governo francez desconfiou de Portugal aver procurado diversas vias para negocear, fazendo 
propoziçoens por Veneza, Espanha, e por Church, o qual pelos paços, que deo me faz muito mal 
nesta negoceaçaõ. Ele levou uma carta ostensiva que terá mostrado a V. Ex c a . , e espero alcançar 
provas de ser menu diverso da que se mostrou a V. Ex c a ." A.D.B. Arquivo do conde da Barca, 
pasta 2. Ofício nB. 2 do ministro plenipotenciário, António de Araújo de Azevedo, para o 
Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa Coutinho, 
datado de Paris, 25 de Outubro de 1796. O ofício enviado para Lisboa encontra-se no A.N.T.T., 
Ministério dos Negócios Estrangeiros, Arquivo Central, correspondência das Legações 
Portuguesas. Paris, caixa 577 (1795-1797). 

4 0 "Julgo dever partecipar a V. EXa. este paço, assim como também a certeza que me deo o 
embaixador que Mr. Church pelas promessas pecuniárias que fez, e pela indiscrição na escolha 
das pessoas com que tratou puzera em mao estado a negoceaçaõ. Esta noticia concorda com as 
informaçoens, que ja tinha alcançado." A.D.B. Arquivo do conde da Barca, pasta 2. Ofício nB. 4 
do ministro plenipotenciário, António de Araújo de Azevedo, para o Secretário de Estado dos 
Negócios Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa Coutinho, datado de Paris, 31 de 
Outubro de 1796. O ofício enviado para Lisboa encontra-se no A.N.T.T., Ministério dos Negócios 
Estrangeiros, Arquivo Central, correspondência das Legações Portuguesas. Paris, caixa 577 
(1795-1797). 
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contra o governo de Lisboa, e, visando o lucro pessoal, aventara a 
possibilidade da França conseguir somas mais avultadas e condições de paz 
mais vantajosas, desde que se ameaçasse Portugal com a possibilidade de 
uma guerra com a Espanha. Aliás, depois de Araújo de Azevedo ter iniciado 
as negociações, muita gente começou a duvidar das promessas feitas pelo 
americano. Além de se ter envolvido com pessoas pouco recomendáveis, 
Edward Church conseguira que as somas a ser pagas a França o fossem por 
seu intermédio. Porém, com a chegada do enviado de Lisboa, part iu 
precipitadamente para Portugal, pretextando ter de acabar com a s u a 
sociedade com a firma Gildemeester e Companhia, o que era falso, pois o 
negócio fora já concluido em Paris, havendo recebido o dinheiro a que t inha 
direito. A fim de levar por diante o seu abominável projecto, no dizer de 
Azevedo, o cônsul fez-se acompanhar de car tas para Madrid, tendo-se 
vangloriado do facto diante de duas t es temunhas idóneas. Uma delas, 
pessoa próxima dos membros do governo francês, informara o representante 
português que as negociações estavam a ser propositadamente demoradas 
até ser conhecido o resultado das diligências de Church. Este era portador 
de uma missiva que o autorizava a negociar, caso a corte de Lisboa lhe 
fizesse propostas, estando, todavia, proibido de tomar quaisquer iniciativas. 

O cônsul amer icano tornava-se , ainda, perigoso pelas ideias 
revolucionárias que professava, as quais até em França eram consideradas 
extremistas e também por ser "dotado de talento, e de caracter atrevido". 
Aliás, em Paris, gozava a "reputação de democracia exaltada, e perigoza". 
Além disto, parecia ter deixado esta cidade, decidido a criar um partido de 
carácter político, em Lisboa, o que já tentara na capital francesa, sem, no 
entanto, conseguir aliciar os mais prudentes . Perante isto, António de 
Araújo de Azevedo aconselhava o seu governo a retirar a Church toda a 
credibilidade para negociar, mas de forma a que o Directório tomasse disso 
conhec imento . Avisava t a m b é m o min i s t ro p a r a i n t e r cep t a r a 
correspondência do cônsul, a fim de tentar descobrir a maneira como 
pretendia recrutar pessoas para a sua causa, de forma a ser encontrado um 
modo de o expulsar de Portugal. Church, por seu lado, parecia decidido a 
"intrigar e accuzar os sócios da caza de Gildemeester e Companhia, e 
principalmente a Jorge Poppe", que, no entanto, parecia ser um homem 
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honrado, além de ter sido muito útil a Portugal41 . Algum tempo depois, o 
cônsul queixar-se-á que, após ter deixado Paris, o referido Poppe se t inha 

4 1 "Desde que cheguei a esta cidade naõ tenho cessado um só instante de trabalhar no importante 
objecto de que o Principe Nosso Senhor foi servido encarregarme, mas continuo a experimentar a 
amargura das dificuldades com que foi circundada esta negoceaçaõ. Jà nos meus precedentes 
ofícios dei parte a V. ExS. de aver achado aqui muitos indicios do mao caracter de Mr. Church, e 
agora o vou certificar a V. Exa. em rezultado de informaçoens veridicas, e indubitáveis, que 
alcancei a força de assiduas diligencias. Este ornem abuzou totalmente da confidencia de V. Ex -., 
e quando naõ seja autor, como me persuado, he pelo menos agente de intrigas perigozas contra 
os interesses, e tranquilidade de Portugal. Falava aqui publicamente contra o ministério de Sua 
Magestade, e com o intento de próprio lucro prometeo a possibilidade de se alcançarem somas 
mais avultadas da nossa corte, e condiçoens de paz mais ventajozas para a França quando se 
ameaçase a Portugal com a guerra de Espanha: estas promessas foraõ taes que algumas pessoas 
adjuntas ao governo duvidaõ jà da sua execução, depois que eu principiei a tratar este negoceo. 
Ajustou-se com hum banqueiro (e sei quem he) para passarem pela sua maõ as ditas somas, 
tratando com outras pessoas intermediarias, que naõ gozaõ de boa reputação. Vendo que naõ 
podia concluir o seu intento, e sabendo que o Principe Nosso Senhor me mandava a esta capital 
para eu negociar a paz partio daqui precepitadamente, dizendo que o chamava a Lisboa a 
concluzaõ da sociedade mercantil com a caza de Gildemeester e Companhia, quando nesta 
cidade por um acto em publica forma, a avia terminado declarando aver sido pago de tudo o que 
se lhe devia, e esta escritura existe na maõ de Jorge Poppe socio da mesma caza. Levou cartas 
para Madrid sem duvida para promover o seu abominável projecto, pois ele mesmo teve a 
imprudência de se jactar desta infâmia, o que sei por duas pessoas fidedignas as quaes naõ tem 
interesse algum em me induzirem dolozamente nesta persuazaõ, e outra que tem introdução com 
os membros do governo me segurar que demoravaõ de propozito a negoceaçaõ esperando o 
rezultado das operaçoens do dito Church. Ele foi munido também com uma carta ostensiva de 
pessoa que tem relaçoens com o governo, na qual se lhe dizia que se a corte de Lisboa lhe fizesse 
algumas propoziçoens as ouvisse para se negocear, mas proihibiráo-lhe a faculdade da 
iniciativa. 

Naõ saõ estes os únicos motivos pelos quaes he perigozo o sobredito intrigante mas 
também pela sua democracia exaltada de que me deraõ informaçoens exactas, sendo aqui mesmo 
notado de excesso nas suas opinioens revolucionarias, e tanto mais temivel, que segundo me 
dizem he dotado de talento, e de caracter atrevido. Seguraõ-me que partio com o intento de fazer 
por este meio se fosse precizo um partido em Lisboa. Eu sou escrupulozo em fazer acuzaçoens de 
crimes taõ orrorozos, e sei com quanta leveza no tempo prezente se macula a reputação de um 
ornem por meio de uma simples denominação muitas vezes nascida de enveja ou inimizade; e 
aplicada pela vingança: maior circunspecção devo ter falando de um ornem que nunca vi, nem 
conheci; mas quando se trata da segurança do soberano e do estado, que sirvo devo naõ demorar 
informaçoens taõ importantes, e acrescentar que tenho noticias certas de que o referido Church 
pertendeo já antes de passar dessa corte a esta capital fazer prosélitos das suas opinioens 
politicas, e de que muitas pessoas prudentes fugiaõ dele por se naõ comprometerem. 

A vista do que tenho exposto sem duvida o Principe Nosso Senhor julgará que he da maior 
importância: em primeiro lugar sem perda de tempo tirar ao dito Church todo o credito na 
prezente negoceaçaõ de maneira que esta noticia chegue ao governo francez: em segundo 
descobrir, ou interceptar com a cautela devida por cauza do seu caracter publico; a 
correspondência que ele necessariamente deve ter: e em terceiro indagar as opinioens com que 
pertende aliciar alguns individuos ao seu projecto para que achandose verdadeiro Sua Alteza 
Real determine o modo mais conveniente de o fazer sahir do seus estados. 

Por ocaziaõ mais segura poderei dizer a V. Exa. para o foturo, se assim for precizo, as 
pessoas que me deraõ todas estas informaçoens, e agora devo também prevenir a V. Ex . que o 
dito Church pertende intrigar e accuzar os sócios da caza de Gildemeester, e Companhia, e 
principalmente a Jorge Poppe, que se acha nesta capital, o qual teve necessidade de fazer 
patente a alguns membros do governo as suas intrigas mercantis, porem o dito Jorge Poppe me 
parece onrado; e me tem sido muito util para o bem do real serviço." A.D.B. Arquivo do conde da 
Barca, pasta 2. Ofício ne . 5 do ministro plenipotenciário António de Araújo de Azevedo para o 
Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa Coutinho, 
datado de Paris, 6 de Novembro de 1796. O ofício enviado para Lisboa encontra-se no A.N.T.T., 
Ministério dos Negócios Estrangeiros, Arquivo Central, correspondência das Legações 
Portuguesas. Paris, caixa 577 (1795-1797). Simão José da Luz Soriano, ofa. cit., Primeira Epocha, 
tomo II, p. 102, faz referência a alguns dos aspectos de que tratámos no texto e que aparecem no 
ofício nQ. 5. "O dito Church, que naõ conheço, partio daqui hà quarenta, ou cincoenta e tantos 
dias, logo que soube que eu estava nomeado para passar à Pariz: tem aqui reputação de 

865 



mostrado muito activo em caluniá-lo e denegri-lo, apresentando-o como um 
homem de intrigas, sem carácter ou fortuna. O facto de ser imensamente 
rico, e, por isso, ter muitos amigos produziu, de momento, algum efeito42. 

O embaixador de E s p a n h a também referia que as negociações 
estavam a ser prejudicadas por um intriguista. Porém, como não o conhecia 
nem sabia quem fosse, julgando ser o culpado desta s i tuação o agente 
consular José António dos San tos Branco, o que foi p ron tamen te 
desmentido por António de Araújo de Azevedo, que identificou Edward 
Church como a sendo a pessoa em questão 4 3 . O diplomata afirmava 
peremptoriamente que o cônsul Church abusara da confiança do gabinete 
português, com o intuito de obter vantagens financeiras, tendo sido o 
principal causador do impasse a que haviam chegado as negociações luso-
francesas. Aliás, se conseguisse indispor a Espanha com Portugal, a França 
poderia alcançar uma indemnização mais elevada, daí que tivesse partido 
para Madrid, a fim de pôr o seu plano em execução. Assim, Araújo de 
Azevedo pedia a Diogo de Carvalho e Sampaio, representante de Lisboa jun to 
da corte de Carlos IV, para descobrir e aniquilar as tramóias de Church. 
Entretanto, fora recebida, em Paris, uma carta, na qual o cônsul americano 
expunha as suas intenções e onde também recomendava que se devia 
depositar pouca confiança no enviado português. Deste modo, Azevedo 

democracia exaltada, e perigoza. Dou parte de tudo ao Senhor Luiz Pinto, para que o Princepe 
Nosso Senhor haja de dar as necessárias providencias, a fim de se evitar todo o perigo que possa 
rezultar dos projectos de similhante intrigante. Pode V. Exft. estar certo que se fará constar a este 
governo qual hé o caracther daquele homem, e em consequência tenho esperanças bem fundadas 
de se restabelecer a boa harmonia entre esta Republica e a nossa corte." Id., tbid. Ofício do 
ministro plenipotenciário, António de Araújo de Azevedo para o embaixador de Portugal em 
Madrid, Diogo de Carvalho e Sampaio, datado de Paris, 6 de Novembro de 1796, anexo ao ofício 
na. 5. 

Id., correspondência das legações estrangeiras em Lisboa, caixa 410 (1790-1805). Carta de 
Edward Church para o Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto 
de Sousa Coutinho, datada de Paris, 11 de Fevereiro de 1798. 

"O embaxador de Espanha me disse em conversação, que a negoceaçaõ com Portugal avia sido 
transtornada por um intrigante atribuindo tudo a Jozé Antonio dos Santos Branco, e 
acrescentando que o naõ conhecia, e que nunca pudera saber quem era, e adonde morava, e por 
tanto lhe naõ entregara as cartas que vinhaõ remetidas a ele, as quaes recebi da sua maõ, quando 
aqui cheguei: Eu lhe respondi que o dito Branco era um ornem de onra, e que vivia retirado, 
sendo incapaz de intriga alguma, e que nunca tratou desta negoceaçaõ, pois lhe naõ chegarão as 
ordens para este fim, mas que a pessoa que ele queria dezignar era um americano consul em 
Lisboa, e por indicios conveio nas minhas informaçoens." A.D.B. Arquivo do conde da Barca, 
pasta 2. Ofício n s . 5 do ministro plenipotenciário António de Araújo de Azevedo para o Secretário 
de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa Coutinho, datado de 
Paris, 6 de Novembro de 1796. O ofício enviado para Lisboa encontra-se no A.N.T.T., Ministério 
dos Negócios Estrangeiros, Arquivo Central, correspondência das Legações Portuguesas. Paris, 
caixa 577 (1795-1797). 
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solicitava a Sampaio para levar ao conhecimento de D. Manuel Godoy, 
Príncipe da Paz, o carácter e os desígnios do cônsul americano44 . 

Edward Church continuou a t raba lhar a favor dos interesses 
franceses, tendo tentado que o Directório mandasse sair de França o 
enviado português, com o fim de a t rasar as negociações. Todavia, tal 
pretensão não foi satisfeita, nem sequer aceite a proposta de pedir a Lisboa 
a nomeação de outro ministro4 5 . Azevedo entretanto, conseguiu apurar, 
através de um membro do governo francês, "que Church estava empregado 
como espia"46. Na realidade, uma vez em Portugal, este passou a enviar às 
autoridades francesas informações importantes, das quais se destacam os 
preparativos de defesa, o facto do país não ter meios para resistir a uma 
possível agressão armada e que sete milhões do empréstimo de 10 milhões, 
contraído por Lisboa, se destinavam a ser remetidos para França. O enviado 
português apurou ainda que a pessoa com quem Church se correspondia era 
Lazare Carnot, um dos membros do Directório, servindo de intermediário um 

"Neste meio tempo vim a saber, que o consul Church abuzando da confidencia do nosso 
ministério, e com intento de tirar avultados interesses no ajuste pecuniário, fora a principal 
cauza do empate em que se acha a negoceaçaõ; naõ posso duvidar desta perfidia; que me consta 
por diferentes vias, e por pessoas a quem devo acreditar. Imaginou que indispondo a corte de 
Madrid contra a nossa se alcançariaõ maiores ventagens de Portugal, e partio daqui munido de 
cartas para essa capital, onde procuraria pôr em execução a sua horrivel trama. Por tanto suplico 
a V. Ex0, todas as diligencias para a aniquilar descobrindoa; o que sem duvida V. Ex8. executara 
com o seu costumado zelo pelo real serviço. Ultimamente se recebeu aqui numa carta dele escrita 
dessa cidade, em que dà promessas do seu plano, e em que recomenda que desconfiem de mim. 
Naõ sei com quem falaria directamente; mas pode V. Ex8. segurar as Senhor Princepe da Paz, que 
o carather deste homem hè tal qual indica o seu projecto, intentando sacrilegamente alterar a 
feliz harmonia que existe entre as duas reais familias. Se nessa corte naõ estivesse hum ministro 
de tanto merecimento como V. Exa., eu pediria logo licença para ir pessoalmente relatar as provas 
de huma traição taõ infame, e com o louvável fim de conservar a amizade entre os augustos, e taõ 
conjunctos parentes, teria ao mesmo tempo a honra de beijar a maõ a Suas Magestades 
Catholicas, e manifestar o meu respeito ao Senhor Principe da Paz, felicidade que hà muito 
dezejo." A.N.T.T., Ministério dos Negócios Estrangeiros, Arquivo Central, correspondência das 
Legações Portuguesas. Paris, caixa 577 (1795-1797). Ofício do ministro plenipotenciário, 
António de Araújo de Azevedo para o embaixador de Portugal em Madrid, Diogo de Carvalho e 
Sampaio, datado de Paris, 6 de Novembro de 1796, anexo ao ofício nQ. 5 do ministro 
plenipotenciário, António de Araújo de Azevedo para o Secretário de Estado dos Negócios 
Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa Coutinho, datado de Paris, 6 de Novembro de 
1796. 

A.D.B. Arquivo do conde da Barca, pasta 2. Ofício ns. 6 do ministro plenipotenciário, António de 
Araújo de Azevedo, para o Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, Luís 
Pinto de Sousa Coutinho, datado de Paris, 22 de Novembro de 1796. O ofício enviado para 
Lisboa encontra-se no A.N.T.T., Ministério dos Negócios Estrangeiros, Arquivo Central, 
correspondência das Legações Portuguesas. Paris, caixa 577 (1795-1797). 

A.N.T.T., Ministério dos Negócios Estrangeiros, Arquivo Central, correspondência das Legações 
Portuguesas. Paris, caixa 577 (1795-1797). Ofício nB. 8 do ministro plenipotenciário, António de 
Araújo de Azevedo, para o Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, Luís 
Pinto de Sousa Coutinho, datado de Paris, 14 de Dezembro de 1796. 
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certo Louis Beffroy Reigny, conhecido pelo pseudónimo de cousin Jacques. 
Descobrira também que tais mensagens eram enviadas por expresso para a 
fronteira de Espanha e dirigidas ao representante de Paris n a capital 
espanhola47. De facto, o cônsul conhecera Monsieur Perignon, embaixador 
francês em Madrid, pois fora portador de car tas de França para esse 
diplomata, tendo mantido correspondência com ele48. 

António de Araújo de Azevedo interceptou quatro cartas da autoria de 
Church, uma datada de 6 de Dezembro de 1796 dirigida ao seu procurador 
St. Georges e três dirigidas a Louis Beffroy Reigny, o cousin Jacques, e 
enviadas de Lisboa, respectivamente em 3, 6 e 17 de Dezembro de 17964 9 . 
Esta correspondência contém apreciações acerca do carácter dos povo 
português, da sua atitude face aos espanhóis e faz referência a uma possível 
invasão francesa. A 3 de Dezembro de 1796, Church escrevia que os 
portugueses eram leais, estando sempre prontos a pegar em armas por amor 
e para defesa do seu Príncipe, da sua religião e do seu governo, desertando, 
porém, logo que podiam, apesar da sua lealdade e patrotismo. Os padres 
também contribuiam com orações e jejuns, sendo Portugal um país muito 
propício a abs t inências , pois o peixe era variado e a b u n d a n t e . Os 

Louis Beffroy Reigny devia pertencer à família do comerciante lionês Antoine Régny, que se sabe 
ter estanciado na capital portuguesa entre 1758 e 1766, onde se iniciou na actividade comercial. 
LABOURDETTE, Jean-François — La Nation Française à Lisbonne de 1669 à 1790. Entre 
Colbertisme et Libéralisme, p. 472-473. A.D.B. Arquivo do conde da Barca, pasta 2. Ofícios nQ". 
7 e 11 do ministro plenipotenciário, António de Araújo de Azevedo, para o Secretário de Estado 
dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa Coutinho, datados de Paris, 13 e 28 
de Dezembro de 1796. Os ofícios enviados para Lisboa encontram-se no A.N.T.T., Ministério dos 
Negócios Estrangeiros, Arquivo Central, correspondência das Legações Portuguesas. Paris, caixa 
577 (1795-1797). Simão José da Luz Soriano, ob. cit.. Primeira Epocha, tomo II, p. 102, faz 
referência a alguns dos aspectos de que tratámos no texto e que aparecem no ofício n s . 7. 

N.A.R.A. General records of the Department of State, Central files, Despatches Jrom United States 
Ministers to Spain, vol. 3 (January 28, 1795 — October 17, 1797), (National Archives microfilm 
publication, M31 rolo 4). Despacho do cônsul Edward Church para o ministro residente, coronel 
David Humphreys, datado de Lisboa, 28 de Abril de 1797, anexo ao despacho nQ. 97 do ministro 
residente, coronel David Humphreys, para o Secretário de Estado, Timothy Pickering, datado de 
Lisboa, 29 de Abril de 1797. 

A.D.B. Arquivo do conde da Barca, pasta 16. Cópias das cartas do cônsul Edward Church para 
Louis Beffroy Reigny, datadas de Lisboa, respectivamente, 3, 6 e 17 de Dezembro de 1796 e 
cópia da carta do cônsul Edward Church para St. George, datada de Lisboa, 6 de Dezembro de 
1796. Extractos destas cartas em português encontram-se anexos ao ofício nQ. 12 do ministro 
plenipotenciário António de Araújo de Azevedo para o Secretário de Estado dos Negócios 
Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa Coutinho, datado de Paris, 18 de Janeiro de 1797 
e cópias destas cartas encontram-se anexas ao ofício nQ. 18 do ministro plenipotenciário António 
de Araújo de Azevedo para o Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, Luís 
Pinto de Sousa Coutinho, datado de Paris, 20 de Abril de 1797, guardados no A.N.T.T., 
Ministério dos Negócios Estrangeiros, Arquivo Central, correspondência das Legações 
Portuguesas. Paris, caixa 577 (1795-1797). Vide Anexo II, doe. nQ. 16. 
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portugueses desdenhavam dos espanhóis e fingiam desprezá-los, todavia, 
quando se falava das tropas gaulesas, encolhiam os ombros, suspiravam e 
diziam tratar-se apenas de homens. Duvidavam que os franceses invadissem 
o país, manifestando-se, no entanto, prontos a lutar contra todos os 
inimigos. Apreciações acerca do duque de Lafões, dos preparativos militares 
e da influência dos ingleses em Portugal são outros dos temas tratados 
nesta missiva. Aliás, para o seu autor, o país estava sujeito à influência 
estrangeira, não tendo vontade própria, a não ser a dos ingleses, sempre 
surdos, mudos e cegos à voz da razão. Deste modo, seria necessário separar 
pela força as duas nações, antes de convencer Portugal e de o chamar à 
razão. Por outro lado, escreve que não era respeitado como um simples 
indivíduo, mas sim como republicano, amigo dedicado e agente da República 
Francesa, daí a sua importância e influência ser proporcional aos sucessos 
franceses50. 

Na carta de 6 de Dezembro pode-se 1er que, dado a corte portuguesa 
não querer incorrer no desagrado dos ingleses, nada mais seria de esperar 
dela, a não ser dinheiro. O gabinete de Lisboa estava, aliás, convencido que 
Londres o auxiliaria, caso a sua força marítima não fosse suficiente para 

5 0 "On dit que les têtes sont bien montées ici, particulièrement les pauvres paisans qui sont très 
conflans, près a prendre les armes en masse pour l'amour et la défense de leur savant Prince, 
leus sainte religion, et leur sage et heureux, gouvernement; mais malgré cete loyauté et 
patriotisme, ils désertent tant qu'ils peuvent, probablement pour se faire un corps de reserve. 
Les prêtres sont aussi zélés a contribuer. Leurs prières opperatives, et leurs efficaces jeunes; 
c'est un pays singulièrement favorable pour jeûner, les poissons de toutes espèces étant en très 
grande abondance. Pour les Espagnols, les Portugais les bravent, et même font feinte de les 
mépriser, mais lors qu'on parle de ces troupes républicaines, ils lèvent leur épaules, et 
soupirent — Patiencel Alors ils reprennent en disant qu'ils ne sont que des hommes, en cas 
qu'ils arrivent, dont les Portugais doutent beaucoup, mais en tout cas; ils disent qu'ils sont prêts 
a se battre contre tous leurs ennemies a toute outrance. 

(...) 
Tel est l'état actuel de cette nation, toujours plus ou moins sujette à une influence 

étrangère. Ils sont comme le marée alternativement haute et basse; c'est a dire, insolens, et 
servils, et comme ils ne parlent, ni intendent, ni voient par leurs propres organes, mais par les 
organes des Anglois, qui sont toujours muets, sourds, et aveugles à la voix de la raison; ils sera 
peut être nécessaire de séparer para force ces deux nations, avant de tacher de convaincre le 
Portugal, et le reduir à la raison. 

(...) Jugez donc de ma situation actuelle, non moins respecté comme un simple individu; 
mais comme républicain, l'ami avoué, et l'agent de la Republique Française. Ma consequence et 
mon influence seront toujours en proportion de vos succès." A.D.B. Arquivo do conde da Barca, 
pasta 16. Carta do cônsul Edward Church para Louis Beffroy Reigny, dit le cousin Jacques, 
datada de Lisboa, 13 do Frimário do ano V (3 de Dezembro de 1796). Um extracto desta carta em 
português encontra-se anexo ao ofício nQ. 12 do ministro plenipotenciário, António de Araújo de 
Azevedo, para o Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa 
Coutinho, datado de Paris, 18 de Janeiro de 1797 e uma cópia desta carta encontra-se anexa ao 
ofício ne. 18 do ministro plenipotenciário, António de Araújo de Azevedo, para o Secretário de 
Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa Coutinho, datado de Paris, 
20 de Abril de 1797, guardados no A.N.T.T., Ministério dos Negócios Estrangeiros, Arquivo 
Central, correspondência das Legações Portuguesas. Paris, caixa 577 (1795-1797). 
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defender as colónias. Church, no entanto, era de opinião que em caso de 
invasão da metrópole, os ingleses apossar-se-iam das possessões coloniais 
portuguesas. Contudo, se Portugal as conservasse teria meios para ressarcir 
a França das despesas ocasionadas pelo envio de um exército para o 
conquistar e para pagar u m a elevada soma em dinheiro, sendo esta uma 
forma de castigar a loucura e a teimosia lusitanas. O cônsul pedia, ainda, a 
Louis Beffroy Régny, para explicar ao Directório que o seu silêncio, acerca 
dos assuntos de que fora encarregado, se devia ao torpor e à estúpida 
segurança da corte portuguesa5 1 . 

J á na missiva de 17 de Dezembro, mencionava que o Príncipe da Paz 
tinha enviado uma mensagem para Luís Pinto de Sousa Coutinho, aludindo 
a possibilidade de uma paz geral e da manutenção de boas relações entre os 
dois países. Não compreendia, portanto, quais as razões que levavam ambos 
os vizinhos ibéricos a continuarem com os preparativos militares. Na mesma 
carta, o cônsul dizia, ainda, que a Inglaterra estava quase esgotada, referia 
as propostas do gabinete britânico para a paz e exprimia a sua opinião 
acerca deste assunto. O facto da proibição da importação de mercadorias 
inglesas em França estar a criar dificuldades à Inglaterra e a notícia da 
venda em Lisboa de um corsário francês, pela fragata bri tânica que o 
apresara, eram outras das matérias t ratadas. Esta carta estivera para ser 
enviada a Lazare Carnot. Não o fora, porém, dada a pouca importância dos 
temas versados. Nesta mesma epístola Church queixava-se também de, à 
parte a família, se encontrar tão isolado como se estivesse n u m a ilha 
deserta, pois era evitado como a peste, deixando, no entanto, de se sentir 
contente e feliz52. Como estamos a ver, a análise do conteúdo desta 

5 1 A.D.B. Arquivo do conde da Barca, pasta 16. Carta do cônsul Edward Church para Louis Beffroy 
Reigny, dit le cousin Jacques, datada de Lisboa, 16 do Frimário do ano V (6 de Dezembro de 
1796). Um extracto desta carta em português encontra-se anexo ao ofício n a . 12 do ministro 
plenipotenciário, António de Araújo de Azevedo, para o Secretário de Estado dos Negócios 
Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa Coutinho, datado de Paris, 18 de Janeiro de 1797 
e uma cópia desta carta encontra-se anexa ao ofício nQ. 18 do ministro plenipotenciário, António 
de Araújo de Azevedo, para o Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, Luís 
Pinto de Sousa Coutinho, datado de Paris, 20 de Abril de 1797, guardados no A.N.T.T., 
Ministério dos Negócios Estrangeiros, Arquivo Central, correspondência das Legações 
Portuguesas. Paris, caixa 577 (1795-1797). 

5 2 A.D.B. Arquivo do conde da Barca, pasta 16. Carta do cônsul Edward Church para Louis Beffroy 
Reigny, dit le cousin Jacques, datada de Lisboa, 27 do Frimário do ano V (17 de Dezembro de 
1796). Um extracto desta carta em português encontra-se anexo ao ofício n s . 12 do ministro 
plenipotenciário, António de Araújo de Azevedo, para o Secretário de Estado dos Negócios 
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correspondência revela-nos o pensamento de Edward Church e mostra-nos 
também que António de Araújo de Azevedo t inha razão nas acusações que 
fazia contra o cônsul americano. 

Apesar dos avisos, as autoridades portuguesas não t inham tomado 
qualquer atitude e Araújo de Azevedo admirava-se que, a u m conspirador 
como este, que admitia mesmo a possibilidade de Portugal ser invadido, 
fosse permitido continuar a residir em Lisboa. Na opinião do diplomata, o 
cônsul deveria ser encarcerado até ser enviado para Filadélfia. Seria 
extremamente prejudicial para os interesses portugueses se voltasse a 
França, além de que, Carnot, seu protector, o considerava capaz de chefiar 
uma revolução. E, em Jane i ro de 1797, Azevedo a t r ibuia as novas 
dificuldades surgidas nas negociações em que estava envolvido, a cartas 
enviadas por Church ao Directório53. Nas missivas expedidas para Lisboa, 
ao longo de Fevereiro e Março de 1797, o diplomata continuou a fazer 
referência ao cônsul e às diligências por ele desenvolvidas em prol dos 
interesses gauleses e dos inconvenientes daí resultantes. Falou, inclusive, 
com o comerciante e antigo cozinheiro, Luís Chabert que t ransportara 
cartas de Lisboa para Paris, via Holanda, tendo-as entregues a um certo 
Jorge. Apesar de não termos conseguido apurar se se tratava de Jorge Poppe, 
o certo é que, este homem, logo após ter recebido as missivas, as entregou 
ao Directório, tendo Chaber t imediatamente recebido os documentos 
necessários, para a sua permanência em Paris. É curioso notar que este 
homem viajou para França com um passaporte passado por Luís Pinto de 
Sousa Coutinho e David Humphreys. Como após uma estada de dois meses 
na capital francesa se preparasse para regressar a Portugal, Azevedo 

Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa Coutinho, datado de Paris, 18 de Janeiro de 1797 
e uma cópia desta carta encontra-se anexa ao ofício nB. 18 do ministro plenipotenciário, António 
de Araújo de Azevedo, para o Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, Luís 
Pinto de Sousa Coutinho, datado de Paris, 20 de Abril de 1797, guardados no A.N.T.T., 
Ministério dos Negócios Estrangeiros, Arquivo Central, correspondência das Legações 
Portuguesas. Paris, caixa 577 (1795-1797). 

A.D.B. Arquivo do conde da Barca, pasta 2 Ofício nQ. 12 do ministro plenipotenciário, António de 
Araújo de Azevedo, para o Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, Luís 
Pinto de Sousa Coutinho, datado de Paris, 18 de Janeiro de 1797. O ofício enviado para Lisboa 
encontra-se no A.N.T.T., Ministério dos Negócios Estrangeiros, Arquivo Central, correspondência 
das Legações Portuguesas. Paris, caixa 577 (1795-1797). 
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aconselhava Sousa Coutinho a que, quando Chabert chegasse a Lisboa, se 
verificasse se ia ou não encarregado de alguma missão5 4 . 

Entretanto, a 5 de Abril de 1797, o secretário de Estado dos Negócios 
Estrangeiros enviava u m ofício ao plenipotenciário por tuguês no qual 
tentava justificar o seu relacionamento com Edward Church, começando por 
afirmar que n u n c a lhe fizera qualquer confidência. Segundo Sousa 
Coutinho, Church começara por ser o portador da correspondência do 
cônsul americano em Paris, que se tinha oferecido para encetar negociações 
entre o governo português e o Directório. A comunicação com o cônsul dos 
Estados Unidos cessou, porém, quando este deixou a França e foi para 
Hamburgo. Conhecedor de tudo isto, Edward Church, nas vésperas de partir 
pa ra a capital francesa, onde ia t ra ta r de negócios, ofereceu-se às 
autoridades portuguesas, para servir de intermediário nas conversações 
luso-francesas. Estes préstimos foram aceites, não lhe sendo, contudo, dado 
qualquer poder negocial, o que é, como vimos, corroborado pelo próprio 
Church. Porém, quando em Lisboa se soube que a paz com a França estava 
dependente do pagamento de uma soma de sete ou oito milhões, a quantia 
foi considerada de tal modo exorbitante que Luís Pinto de Sousa Coutinho 
teve ordem para não dar qualquer resposta a esta proposta. Depois disto, o 
ministro não voltara a corresponder-se com o cônsul americano. Este, uma 
vez regressado a Portugal, solicitou uma audiência a Sousa Coutinho, que 
lhe foi concedida. Na realidade, os dois homens tiveram duas entrevistas, 
uma 3 e outra a 17 de Novembro de 1797. 

No decurso dessas conversas, Church informou ter sido encarregado 
por alguns membros do Directório de entabular negociações com o governo 
português, com vista à conclusão de uma paz separada, sem recurso a 
qualquer tipo de mediação. E, ao mesmo tempo, deu a entender que Portugal 
devia desconfiar da ingerência espanhola. A isto, o ministro dos Negócios 
Estrangeiros terá respondido que a corte portuguesa t inha aceitado a 
in tervenção da E s p a n h a , pelo que na tura lmente as conversações 

A.D.B. Arquivo do conde da Barca, pasta 2. Ofícios nB". 13, 14, 16 e 18 do ministro 
plenipotenciário, António de Araújo de Azevedo, para o Secretário de Estado dos Negócios 
Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa Coutinho, datados de Paris, 3 e 16 de Fevereiro, 
28 de Março e 20 de Abril de 1797. Os ofícios enviados para Lisboa encontram-se no A.N.T.T., 
Ministério dos Negócios Estrangeiros, Arquivo Central, correspondência das Legações 
Portuguesas. Paris, caixa 577 (1795-1797). 
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prosseguiriam em Madrid, até ao seu termo. No entanto, como Lisboa 
desejava a paz, não se recusaria a tratar com o Directório, se este não 
quisesse a mediação do governo espanhol. Os dois homens discutiram, 
ainda, os vários pontos em negociação, recusando-se o ministro português a 
fazer uma aliança com a França, a fechar os portos aos ingleses, a expulsar 
os emigrados de Portugal, a ceder território no Brasil e a permitir a 
navegação no rio Amazonas. Depois de ter contestado a posição portuguesa, 
o cônsul americano acabou por ceder, confessando achar que Paris não 
insistiria muito nestas exigências, desde que fosse autorizada a importação 
dos lanifícios franceses e acordado o pagamento de u m a quant ia de 10 
milhões em dinheiro. E, de forma a justificar esta última pretensão, disse 
que Jorge Poppe já havia causado grande prejuízo ao fazer correr o rumor 
que Portugal estava pronto a pagar tal quantia e até muito mais. 

Luís Pinto de Sousa Coutinho terá, então, procurado dissuadi-lo de 
tais exigências. Assim, o gabinete de Lisboa não pagaria mais do que aquilo 
que oferecera, nem autorizaria a importação de lanifícios franceses, a não 
ser que a França concedesse condições iguais às da Inglaterra. Ante toda 
esta argumentação, Church terá replicado que, na realidade, o mais 
importante era o dinheiro, pois, se a soma exigida fosse paga, o Directório 
faria a paz. E afirmou também que iria escrever para Espanha, de forma a 
que este país desistisse de qualquer acção contra Portugal. O ministro diz 
não haver recebido n e n h u m a resposta ou tido qualquer outro tipo de 
contacto com o cônsul americano, depois desta entrevista. Aliás, na altura 
em que escreve este despacho a Azevedo, o secretário de estado afirmava-se 
apenas interessado em proceder à sua expulsão do país, de acordo com as 
ordens do Príncipe D. João 5 5 . 

A versão de Church, acerca deste incidente, é diferente. Assim, anos 
mais tarde, escreve que, em 1795, teve de se deslocar a Paris para tratar da 

5 5 A.D.B. Arquivo do conde da Barca, pasta 2. Despacho do Secretário de Estado dos Negócios 
Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa Coutinho, para o ministro plenipotenciário, 
António de Araújo de Azevedo, datado de Lisboa, 5 de Abril de 1797; Vide Anexo II, doe. nB. 19; 
cópia da nota do cônsul Edward Church para o Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e 
da Guerra, Luís Pinto de Sousa Coutinho, datada de Lisboa, 19 de Novembro de 1796, anexa ao 
ofício de 5 de Abril de 1797; A.N.T.T., Ministério dos Negócios Estrangeiros, Arquivo Central, 
correspondência das legações estrangeiras em Lisboa, caixa 410 (1790-1805). Notado cônsul 
Edward Church para o Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto 
de Sousa Coutinho, datada de Lisboa, 19 de Novembro de 1796. 
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cobrança de quantias que lhe eram devidas pelo governo gaulês e por alguns 
particulares, demorando-se cerca de dez meses na capital francesa. Porém, 
antes de regressar a Lisboa e ao despedir-se de Lazare Carnot, um dos 
membros do Directório seu conhecido falara com ele sobre Portugal. Carnot 
terá referido o interesse da França em estar em paz com este país, 
retorquindo o cônsul que fora autorizado pelo secretário de Estado dos 
Negócios Estrangeiros português a assegurar as intenções pacíficas de 
Lisboa. Como Church se oferecesse para mostrar a prova do que dizia, este 
pediu-lhe para atrasar a partida três dias. 

O cônsul aquiesceu a este pedido, tendo-lhe sido solicitado, na 
entrevista posterior, para servir de mediador entre a França e Portugal, mas 
de forma que não interferisse com as suas funções. Uma vez que tal 
proposta não colidia com os seus deveres, o cônsul americano disse ter 
aceite o encargo, sem esperar receber qualquer recompensa pelos serviços 
prestados às partes envolvidas. Logo após haver recebido instruções do 
Directório, não deixou de as comunicar a Munroe, ministro americano em 
Paris, explicando-lhe que não estava ao serviço do governo francês. 

Por um documento datado de 21 do Frut idor do ano IV as 
autoridades francesas convidavam Church, dadas as boas relações que 
mantinha com os vários ministros portugueses, a utilizar os seus bons 
ofícios para evitar um conflito entre os dois países. Apesar desta missão não 
ter carácter oficial, o cônsul americano podia contar com o auxílio do 
embaixador francês em Madrid, com quem se podia corresponder, caso isso 
contribuísse para acelerar as negociações. Aliás, nas indicações dadas a 
Church, o Directório refere claramente que um dos objectivos era o de 
afastar Portugal da Inglaterra, um dos aliados mais úteis deste país, ou, 
ainda de acordo com as referidas instruções, uma das suas vítimas mais 
infelizes. Este documento, bem como a carta de apresentação para o 
representante francês em Espanha, de quem era amigo e com quem traçou a 
melhor estratégia para a prossecução do objectivo a que se propunha, foram 
lidos por Mr. Munroe. 

Uma vez em Lisboa Church foi bem recebido, tanto pelo Príncipe D. 
João como pela corte. Na primeira entrevista tida com Luís Pinto de Sousa 
Coutinho, teve o cuidado de o informar da natureza da missão de que fora 
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encarregado pelo Directório, tendo ao mesmo tempo manifestado a intenção 
de zelar pelos interesses de Portugal e da França. Aliás, segundo o cônsul as 
relações luso-francesas entraram numa nova fase, tendo-se quase chegado à 
assinatura de um tratado. Contudo, as mudanças políticas ocorridas em 
França fizeram abortar as negociações e Church viu-se obrigado a renunciar 
à tarefa que lhe fora confiada pelo executivo gaulês. Refira-se, ainda, que na 
opinião do cônsul, Lazare Carnot, caído em desgraça depois do estado do 18 
do Frutidor do ano V (4 de Setembro de 1797), sempre se portara de forma 

íntegra e sincera56. 
António de Araújo de Azevedo também refere as atitudes tomadas por 

Lazare Carnot que era partidário da guerra, pois este era um meio de se 
promover. Este membro do Directório teria, inclusive, afirmado que, caso a 
Espanha não autorizasse a passagem, através do seu território, de um 
exército para invadir Portugal, a corte de Carlos IV ver-se-ia obrigada a 
ceder, se Paris mandasse marchar tropas para a fronteira57. O enviado 
português acusava Carnot de ter tramado intrigas com Church e afirmava 
que apesar de o ter atacado verbalmente, de forma violenta, o membro do 
Directório o elogiara pela sua "locução animosa"58. 

Através de três missivas da autoria de Edward Church, datadas de 
Novembro de 1796 — duas notas dirigidas ao secretário de Estado dos 

5 6 N.A.R.A. General records of the Department of State, Central files, Despatches from United States 
consuls tn Lisbon, vol. 1 (July 27, 1791 — December 18, 1802), (National Archives microfilm 
publication, T180, rolo 2). Cópia da carta de Edward Church para o Secretário de Estado, James 
Madison, datada de Paris, 23 de Junho de 1801. Vide Anexo II, doe. n°. 25. Na nota que enviou 
a Luís Pinto de Sousa Coutinho a 1 de Novembro de 1796, no dia seguinte a ter chegado de 
Paris, Edward Church dá conta, ao ministro português, da missão de que fora encarregado pelo 
Directório. Esta missiva, porém, não é tão pormenorizada quanto a de 23 de Junho de 1801. 

5 7 A.D.B. Arquivo do conde da Barca, pasta 2. Ofício do enviado extraordinário António de Araújo 
de Azevedo para o Secretário da Estado da Marinha e do Ultramar, D. Rodrigo de Sousa Coutinho, 
datado de Borbeck, perto de Haarlem, 5 de Julho de 1797; Duplicado do ofício do ministro 
plenipotenciário, António de Araújo de Azevedo, para o Secretário da Estado da Marinha e do 
Ultramar, D. Rodrigo de Sousa Coutinho, datado de Borbeck, perto de Haarlem, 26 de Junho de 
1797, anexo ao ofício de 5 de Julho de 1797. Os originais destes documentos estão guardados 
no Arquivo Nacional do Rio de Janeiro na Secção Histórica. Colecção Portugal. Caixa 716. 
Correspondência política de D. Rodrigo de Sousa Coutinho. Consultámos fotocópias da referida 
documentação guardadas no arquivo do conde da Barca, pasta 5. 

5 8 "Houve occasiões, em que me foi precizo falar a Carnot no tempo das intrigas, que tramava com 
Church attacando-o com o maior vigor, e elle mesmo depois elogiou a minha locução animosa." 
A.N.T.T., Ministério dos Negócios Estrangeiros, Arquivo Central, correspondência das Legações 
Portuguesas. Paris, caixa 577 (1795-1797). Ofício n^. 53 do ministro plenipotenciário, António 
de Araújo de Azevedo, para o Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, Luís 
Pinto de Sousa Coutinho, datado de Paris, 22 de Novembro de 1797. 
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Negócios Estrangeiros português e u m a car ta enviada ao Directório — 
confirmámos aquilo que já tivemos oportunidade de demonstrar. O cônsul 
americano defendia os interesses franceses, apresentando argumentos a 
favor das exigências de Paris, de modo a serem aceites pelo gabinete de 
Lisboa. Nesta correspondência, no entanto, apresentava-se sempre como um 
defensor da paz e dos interesses portugueses59 . 

A carta destinada ao Directório, com data de 27 do Brumário do ano 
V (17 de Novembro de 1796), antes de ser expedida, foi enviada para 
inspecção a Luís Pinto de Sousa Coutinho, para este verificar se o seu 
conteúdo estava de acordo com o debatido no decurso das duas entrevistas 
que mantivera com Church. Este, quase no fim da missiva, afirmava estar a 
corte portuguesa interessada em fazer a paz com a França, pois estava 
persuadida que, uma vez esta concluida, não teria dificuldades em entrar em 
entendimento com a Espanha. Portugal encontrava-se numa situação muito 
exposta relativamente à Inglaterra, tendo de manter uma política favorável a 
esta nação, até poder concluir alianças que o colocassem ao abrigo do perigo 
inglês. Chamava a atenção para a dificuldade da posição portuguesa, 
dizendo que Portugal se encontrava entre a Grã-Bretanha e a França, 
dependendo desta potência ou libertá-lo deste dilema, ou esmagá-lo contra 
uma das duas rivais. A carta terminava afirmando que o Directório era 
demasiado justo para querer a ruína de uma nação, com vista simplesmente 
ao engrandecimento de outras, sem a mínima vantagem para os interesses 
franceses60. Todavia, em nota enviada alguns dias depois a Luís Pinto de 

5 9 A.D.B. Arquivo do conde da Barca, pasta 2. Carta do cônsul Edward Church para o Directório, 
datada de Lisboa, 27 do Brumário do ano V (17 de Novembro de 1796); cópias das notas do 
cônsul Edward Church para o Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, Luís 
Pinto de Sousa Coutinho, datadas de Lisboa, 4, 19 e 22 de Novembro de 1796, anexas ao 
despacho do Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa 
Coutinho, para o ministro plenipotenciário, António de Araújo de Azevedo, datado de Lisboa, 5 de 
Abril de 1797; A.N.T.T., Ministério dos Negócios Estrangeiros, Arquivo Central, correspondência 
das legações estrangeiras em Lisboa, caixa 410 (1790-1805). Carta do cônsul Edward Church 
para o Directório, datada de Lisboa, 27 do Brumário do ano V (17 de Novembro de 1796); notas 
do cônsul Edward Church para o Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, 
Luís Pinto de Sousa Coutinho, datadas de Lisboa, 4, 19 e 22 de Novembro de 1796. 

6 0 "Cette cour desire ardemment de faire sa paix avec la Republique Française, étant persuadée 
qu'à l'arrivée de cet heureux événement elle ne trouvera aucune difficulté, de faire son 
accomodement avec l'Espagne. Je ne vois rien dans mes instructions, qui peut contrarier ce voeu 
de sa part. 

Vous jugerez, citioyens, de l'état actuel des choses entre vous, et cette nation, et 
m'instruirez, de ce que je dois repondre définitivement á cette cour. Permetez moi de faire une 
observation. La situation du Portugal est évidemment très exposée relativement aux Anglais, par 
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Sousa Coutinho, Church aconselhava o gabinete de Lisboa a ceder às 
exigências gaulesas, pois, caso contrário, o país continuaria em guerra, o 
que se revelaria gravoso do ponto de vista económico61. 

As negociações luso-francesas acabaram por ser interrompidas e 
António de Araújo de Azevedo obrigado a sair de França, tendo ido para a 
Holanda62 . No extenso ofício que, a 26 de Junho de 1797, escreveu ao 
ministro dos Negócios Estrangeiros acerca das conversações em que esteve 
envolvido, volta a falar de Edward Church e faz um historial de tudo o 
relacionado com este caso. Em seu entender, o facto de Sousa Coutinho ter 
dito ao cônsul americano que as conversações prosseguiriam em Madrid, 
onde naturalmente seriam concluidas, com o intuito de mostrar as boas 
relações existentes entre as cortes portuguesa e espanhola, veio desacreditar 
Azevedo perante o Directório. O membros deste órgão de governo 
depreenderam, então, que o representante português não t inha ordem para 

consequent la bonne politique lui dicte de se ménager très adroitement avec cette dangereuse 
nation, jusqu'à ce qu'il peut faire des alliances, qui peuvent le mettre á l'abri de tout danger. 

C'est á vous á decider sur une question si importante, et sur laquelle est suspendue 
probablement la destinée future du Portugal. J'ai beaucoup delibere sur la situation, et je le vois 
dans un détroit très difficile, et dangereux. Il est actuellement entre Scyla et Caribidis, la France 
et l'Angleterre: Il depend de vous, ou de le délivrer de cet embarras, ou de le faire écraser contre 
l'un, ou l'autre. Dans cette crise le Directoire est trop juste pour vouloir la chute d'une nation 
indépendante, simplement pour l'aggrandissement des autres, et sans le moindre avantage pour 
elle même." A.D.B. Arquivo do conde da Barca, pasta 2. Carta do cônsul Edward Church para o 
Directório, datado de Lisboa, 27 do Brumário do ano V (17 de Novembro de 1796), anexa ao 
despacho do Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa 
Coutinho, para o ministro plenipotenciário, António de Araújo de Azevedo, datado de Lisboa, 5 de 
Abril de 1797. A.N.T.T., Ministério dos Negócios Estrangeiros, Arquivo Central, correspondência 
das legações estrangeiras em Lisboa, caixa 410 (1790-1805). Carta do cônsul Edward Church 
para o Directório, datada de Lisboa, 27 do Brumário do ano V (17 de Novembro de 1796). 

6 * "En tout cas je soumets á votre reflexion, si tous les avantages qui peuvent résulter de l'adhésion 
de votre cour, á la negative; peuvent contrebalancer les maux, et les dépenses incalculables, que 
la continuation de la guerre entraînera nécessairement après soi; surtout lorsqu'on peut calculer, 
que la condescendance peut effectuer une paix immediate, mettre á l'abri de tout danger le 
commerce de Portugal, et produire une déclaration du Directoire à la cour d'Espagne, que la 
Republique n'a plus besoin de ses troupes, ni aucune intenton hostile contre le Portugal." A.D.B. 
Arquivo do conde da Barca, pasta 2. Carta do cônsul Edward Church para o Secretário de Estado 
dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa Coutinho, datado de Lisboa, 22 de 
Novembro de 1796, anexa ao despacho do Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da 
Guerra, Luís Pinto de Sousa Coutinho, para o ministro plenipotenciário, António de Araújo de 
Azevedo, datado de Lisboa, 5 de Abril de 1797.A.N.T.T., Ministério dos Negócios Estrangeiros, 
Arquivo Central, correspondência das legações estrangeiras em Lisboa, caixa 410 (1790-1805). 
Nota do cônsul Edward Church para o Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da 
Guerra, Luís Pinto de Sousa Coutinho, datada de Lisboa, 22 de Novembro de 1796. 

62 PINTASSILGO, Joaquim António de Sousa — Diplomacia, política e economia na transição do 
século XVI11 para o século XIX. O pensamento e a acção de António de Araújo de Azevedo (conde 
da Barca), Lisboa, 1987, dissertação de mestrado policopiada, p. 36. 
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firmar qualquer acordo em Paris, sendo o objectivo de Lisboa apenas o de 
ganhar tempo6 3 . 

Aliás, em dois ofícios dirigidos ao detentor da pasta da Marinha e do 
Ultramar, D. Rodrigo de Sousa Coutinho, o enviado português refere as 
dificuldades criadas pela intervenção de Church e critica a actuação do 
secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros em todos este processo. De 
facto, Luís Pinto de Sousa Coutinho demorou a enviar um despacho acerca 
das actividades do representante americano. A primeiro comunicação que o 
ministro envia sobre este assunto data de 5 de Abril de 1797, enquanto 
Azevedo, já em Outubro e Novembro de 1796, falava da má influência do 
cônsul no decorrer das negociações. Além disso o d ip lomata não 
compreendia como, dada a gravidade das acusações, houvesse demorado 
tanto tempo a sua expulsão do país6 4 . 

J á depois de assinado o tratado entre Portugal e a França, António 
de Araújo de Azevedo asseverava abundarem intriguistas na capital francesa, 
que se poderiam reduzir a três facções, sendo uma delas afecta a Edward 
Church. Todas acabaram por dificultar as negociações, porque queriam 
poder dispor da indemnização a pagar por Portugal65. 

6 3 "Em um dos despachos de 5 de Abril me diz V. Exa. que falando-lhe o dito Church a cerca da 
medeaçaõ de Espanha V. Ex9, lhe respondera, que a negoceaçaõ se proseguia na corte de Madrid 
onde era natural que se terminase. Estou certo que o fim de V, Ex4. naõ era outro senaõ o 
mostrar-lhe que avia boa inteligência com aquela corte, mas por outro lado, esta resposta naõ 
podia deixar de dezacreditar-me no conceito do Directório, que infalivelmente devia supôr que eu 
naõ tinha ordem para concluir a negoceaçaõ em Paris. Por tanto assim o asseverarão varias vezes 
alguns membros do governo, dizendo que a minha corte naõ pertendia senaõ demorar, e que esta 
era o objecto da minha missaõ:" A.D.B. Arquivo do conde da Barca, pasta 2. Ofício nQ. 20 do 
ministro plenipotenciário, António de Araújo de Azevedo, para o Secretário de Estado dos 
Negócios Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa Coutinho, datado de Borbeck, perto de 
Haarlem, 26 de Junho de 1797. O ofício enviado para Lisboa encontra-se no A.N.T.T., Ministério 
dos Negócios Estrangeiros, Arquivo Central, correspondência das Legações Portuguesas. Parts, 
caixa 577 (1795-1797). 

6 4 A.D.B. Arquivo do conde da Barca, pasta 2. Ofício do enviado extraordinário António de Araújo 
de Azevedo para o Secretário da Estado da Marinha e do Ultramar, D. Rodrigo de Sousa Coutinho, 
datado de Borbeck, perto de Haarlem, 5 de Julho de 1797; Duplicado do ofício do ministro 
plenipotenciário, António de Araújo de Azevedo, para o Secretário da Estado da Marinha e do 
Ultramar, D. Rodrigo de Sousa Coutinho, datado de Borbeck, perto de Haarlem, 26 de Junho de 
1797, anexo ao ofício de 5 de Julho de 1797. Os originais destes documentos estão guardados 
no Arquivo Nacional do Rio de Janeiro na Secção Histórica. Colecção Portugal. Caixa 716. 
Correspondência política de D. Rodrigo de Sousa Coutinho. Consultámos fotocópias da referida 
documentação guardadas no arquivo do conde da Barca, pasta 5. 

6 5 "Imediatamente depois da assinatura do tratado o fui mostrar ao embaixador de Hespanha, e lhe 
escrevi a carta nQ. X, a que me deu resposta pela carta transcrita debaixo do mesmo numero. Eu 
o tinha procurado precedentemente, ainda que naõ queria aperecer muito por cauza dos 
intrigantes, que abundaõ nesta capital, e que divididos em trez partidos, em que entrava o de 
Church para haverem a indemnidade, que Portugal pagasse, me foraõ nocivos na precedente 
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Após ter deixado este país, Edward Church continuou a interessar-se 
pelos assuntos portugueses, mantendo correspondência com o ministro 
Sousa Coutinho 6 6 e com Antoine Lafargue, chanceler do consulado 
americano em Lisboa. Este, a 22 de Janeiro de 1798, escrevia uma nota a 
Luís Pinto de Sousa Coutinho juntamente com a qual enviava uma carta 
recebida de Edward Church, com notícias que o t inham preocupado. 
Lafargue assegurava, ainda, que, caso o ministro achasse útil empregar os 
serviços de Church, este envidaria todos os esforços para executar todas as 
ordens que lhe fossem expedidas67 . Na missiva enviada de Paris, o antigo 
cônsul dava conta da detenção de António de Araújo de Azevedo, do seu 
encarceramento na prisão do Templo e do facto de terem sido apostos selos 
nos seus papéis. Nada disto era imprevisível e afirmava que se estivesse no 
lugar do plenipotenciário português teria deixado o território francês e 
tentado, posteriormente, obter autorização para regressar a França, pois não 
obedecer às directrizes do Directório apenas podia ter consequência 
aumentar as dificuldades. 

De qualquer modo, todos os representantes estrangeiros em Paris 
eram continuamente rodeados e assediados por intriguistas, a soldo do 
governo inglês, ou de outras cortes estrangeiras ou, ainda, por pessoas que 
afirmavam ter influência junto do governo francês, sem outro fim senão o de 
obterem vantagens pecuniárias. Como era muito fácil, mesmo os homens 

negoceaçaõ, e portanto mandei dizer ao Directório que estimaria destinasse a contribuição para 
quem quizesse antes de eu entrar em Pariz: ele me retribuio com a atenção de me mandar 
perguntar por Charles Delacroix se eu aprovava a escolha que fizera, porque nada executava sem 
a minha aprovação." A.N.T.T., Ministério dos Negócios Estrangeiros, Arquivo Central, 
correspondência das Legações Portuguesas. Paris, caixa 577 (1795-1797). Ofício nQ. 25 do 
ministro plenipotenciário, António de Araújo de Azevedo, para o Secretário de Estado dos 
Negócios Estrangeiros e da Guerra. Luís Pinto de Sousa Coutinho, datado de Paris, 13 de Agosto 
de 1797. 

6 6 N.A.R.A. General records of the Department of State, Central files. Despatches from United States 
consuls in Lisbon, vol. 1 (July 27, 1791 — December 18, 1802), (National Archives microfilm 
publication, T180, rolo 2). Cópia da carta de Edward Church para o Secretário de Estado, James 
Madison, datada de Paris, 23 de Junho de 1801. Vide Anexo II, doe. nQ. 25. 

6 7 "Je viens de recevoir une lettre de Mr. Edward Church que j'ai l'honneur de vous transmettre en 
original. Les nouvelles qu'il m'y annonce m'affligent très sensiblement. Si Votre Excellence croit 
que Mr. Church puisse être de quelque utilité pour le bien et le repos de ce royaume, et que vous 
trouviez a propos de le charger de vos ordres. Je puis donner à Votre Excellence la plus parfaite 
assurance qu'il fera tous ses efforts pour tâcher de les exécuter le plus conformes à vos désirs 
qu'il lui sera possible." A.N.T.T., Ministério dos Negócios Estrangeiros, Arquivo Central, 
correspondência das legações estrangeiras em Lisboa, caixa 410 (1790-1805). Nota do 
chanceler do consulado americano, Antoine Lafargue para o Secretário de Estado dos Negócios 
Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa Coutinho, datada de Lisboa, 22 de Janeiro de 
1798. 
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mais sábios e experimentados serem enganados por es tas artimanhas, 
achava possível que Azevedo tivesse caído numa armadilha. Isto, contudo, 
não diminuia o seu carácter de diplomata hábil e prudente, até porque o 
objectivo da sua missão era extremamente difícil de ser alcançado. Assim, se 
o gabinete de Lisboa não se afastasse rapidamente da Inglaterra, era certo o 
desaparecimento de Portugal como estado independente. Church referia, 
igualmente, que, desde o seu regresso a Paris, estivera ocupado com os seus 
negócios, não havendo tido quaisquer relações com o Directório, a não ser 
como simples cidadão. E, como também não se avistara com António de 
Araújo de Azevedo, todas as suas conjecturas resultavam do que vira ou 
ouvira dizer68. 

Torna-se curioso salientar, o facto de Luís Pinto de Sousa Coutinho 
demonstrar interesse em que o antigo cônsul lhe enviasse de Paris notícias 
relativas a Portugal. Assim, a 11 de Fevereiro de 1798, Church remeteu uma 
extensa carta ao secretário de estado português, na qual começava por 
lembrar que a missiva expedida em Março de 1796 não obtivera resposta e 
recordava tudo o que fizera em prol dos interesses portugueses, aquando do 

6 8 "Copie/ Citoyen Antoine Lafargue - Paris le 14 Nivôse an 6 e m e Rep. à Lisbonne 
Votre chère lettre du 22 frimaire m'est parvenue avant hier. Je me repose, et attends tout 

de votre amitié, zelle, et assiduité pour le succès de mes affaires 
La cour de Portugal sera sans doute surprise d'apprende que l'ambassadeur le chevalier 

d'Araujo a été arrêté, conduit au Temple, et que scellés on été apposés sur ses papiers, cet 
événement n'etoit point tout a fait imprévue, quant à moi si j'avais été à sa place, et comme lui 
désiré un changement plus favorable pour mon pays, j 'aurais quitté le territoire de la 
Republique, pour le moment, et ensuite taché d'obtenir la permission d'y rentrer, mais risquer de 
ne point obéir ne pouvait manquer d'aggraver le mal. Tous les ministres étrangers residents ici 
sont entourés et assaillis sans cesse par des intrigants, qui sont employés par le ministère 
anglois, ou par d'autres cours étrangères, ou en fin par des gens qui prétendent avoir quelque 
influence auprès de ce gouvernement, n'ont d'autre but que par leurs manoeuvres, de retirer 
quelqu'avantage pécuniaire. Il n'est point étonnant devoir quelque fois devenir le dupe de ces 
ruses les hommes les plus sages, et même les plus expérimentés, il est très possible que le 
chevalier d'Araujo ait donné dans ce piège, sans pour cela avoir dérogé au caractere de ministre 
très prudent, et très habile, rien n'est plus séduisant quand nous sommes réduits à l'extrémité, 
que l'apparence d'un secours, souvent trompeur, et je ne conçois rien de plus difficile dans l'état 
actuel des choses, que d'achever l'objet dont était chargé le ministre Portugais. 

Quant au Portugal, je ne vois rien au monde de plus sure, et si immanquable que sa ruine, 
c'est a dire comme état indépendant, si ce gouvernement ne trouve pas quelques moyens de se 
détacher incessament des Anglais, et de se rapprocher sans délais du gouvernement Français. 
Je me crois obligé de vous prevenir, que depuis mon retour en cette ville, j 'ai été constament 
occupé de mes propres affaires, que je n'ai eu aucunes relations avec le gouvernement, si ce 
n'est comme simple citoyen. Je n'ai jamais vu le chevalier d'Araujo, ni parlé de lui non plus, que 
des affaires du Portugal depuis la dernière arrivée ici de ce ministre; et les conjectures que je 
tire, en Jugement, que je parle, ne parviennent que de ce que je vois ou entends par hazard. Je 
vous salue de coeur =Edward Church =" Id., ibid. Cópia da carta de Edward Church para o 
chanceler do consulado americano, Antoine Lafargue, datada de Paris, 14 do Nivoso do ano 6 (3 
de Janeiro de 1798), anexa à nota do chanceler do consulado americano, Antoine Lafargue para o 
Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa Coutinho, 
datada de Lisboa, 22 de Janeiro de 1798. 
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seu regresso a Lisboa. Considerar positiva a sua actuação, pois, pelo menos, 
conseguira adiar a guerra. Em sua opinião, porém, o país estava à beira de 
um terrível precipício, sendo do seu interesse a conclusão da paz com a 
França, pois, caso esta demorasse muito, estaria perdido como império 
independente . Ao mesmo tempo, afirmava compreender a posição 
portuguesa, porque, a superioridade naval britânica, aliada à sua natural 
insolência e à sua propensão para o mal, eram argumentos poderosos para 
que Lisboa mantivesse boas relações com o Reino Unido. Todavia, em seu 
entender, a questão mais importante consistia em saber o que seria mais 
proveitoso para Portugal, se fazer a paz a qualquer preço com a República 
Francesa, se continuar em paz com a Inglaterra. E, como não podia deixar 
de ser, o antigo cônsul inclinava-se para a primeira hipótese, até porque, a 
acreditar nas suas palavras, a posição da Grã-Bretanha era frágil, podendo 
ser esmagada a todo o momento, daí que nenhum governo pudesse depender 
dela para protecção. 

A França, pelo contrário, estava em pleno vigor, possuindo exércitos 
invencíveis e incontáveis, devotados aos seus chefes e à república, os 
princípios da qual espalhavam com entusiasmo por toda a Europa. Além 
disto, os recursos gauleses eram inesgotáveis, tendo, ainda, ao seu dispor os 
de quase todas as outras nações. Tudo isto, mostrava, assim, a necessidade 
de Portugal manter os exércitos franceses à distância, pois o contrário 
poder-lhe-ia ser fatal. E, a fim de corroborar esta opinião e mostrar a 
necessidade de se negociar a paz, antes que fosse demasiado tarde, lembrava 
o acontecido com Veneza e com o Papado. De facto, devido às vitórias 
obtidas, Paris estava em condições de decidir o destino das nações. 

A Grã-Bretanha podia prejudicar Portugal, contudo, se o país optasse 
pela ajuda da França, não ficaria arruinado, sendo os seus sofrimentos 
apenas momentâneos. Caso contrário, a s u a ru ína seria inevitável e 
irremediável. O ideal e o mais prudente seria o de satisfazer as duas nações, 
o que em seu entender se revelava de uma extrema dificuldade. Assim, se tal 
se mostrasse impraticável era preciso determinar qual dos dois era o mal 
menor. O antigo cônsul declarava-se persuadido que Portugal não pagaria 
muito pela paz com a França, porém, se demorasse muito tempo a decidir-
se, esta acabaria por ser bastante mais cara. 
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Edward Church, uma vez mais, oferecia os seus serviços, pois, apesar 
de considerar a França como o seu país adoptivo, considerava-se capaz de 
ajudar Portugal. Em seu entender, uma paz rápida entre as duas nações e o 
restauro da confiança recíproca revelar-se-ia benéfico para ambas. Esta 
altura, não era tão favorável, quanto o haviam sido ocasiões anteriores, 
contudo não se podia, nem modificar o passado, nem esperar um futuro 
melhor, pois o uso dos portos portugueses pela Royal Navy fazia aumentar, 
dia a dia, as dificuldades e o ressentimento dos franceses. 

Church fazia, ainda, questão de notar que o conteúdo da carta 
exprimia apenas a sua opinião, tendo somente o objectivo de informar o 
ministro acerca do modo como analisava a situação. Além disto, as ideias 
republicanas que professava não deviam suscitar dúvidas sobre a sua 
amizade e boa vontade para com Portugal, pois a sua finalidade não era a 
reforma das nações es t rangeiras , mas sim a paz e a felicidade da 
humanidade. Achava, aliás, ser um dever de todo o cidadão, de qualquer 
país, fazer tudo o que estivesse ao seu alcance para evitar uma efusão de 
sangue, sobretudo, quando daí não adviesse nada de bom. Aliás, em seu 
entender, as condições de vida dos portugueses não sairiam melhoradas com 
as mudanças provocadas por uma revolução e se o país se viesse a envolver 
numa guerra esta só traria infortúnios69. 

Pouco tempo depois, n u m a outra missiva enviada a Luís Pinto de 
Sousa Coutinho, Church insistia que a sorte de Portugal dependia da pronta 
decisão e execução da sua corte. Como a inacção do gabinete de Lisboa 
poderia ter como consequência mudanças drásticas na forma como o país 
era governado, achava que o ministro já devia ter efectuado diligências, de 
modo a conseguir um acordo com a França mais estável que o anterior. 
Aliás, o seu conselho era o de nada poupar, a fim de tudo salvar70 . 

No decurso de 1800 e 1801, Edward Church cont inuou a 
corresponder-se com o secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros 

Id., ibid. Carta de Edward Church para o Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da 
Guerra, Luís Pinto de Sousa Coutinho, datada de Paris, 11 de Fevereiro de 1798. 

Id., ibid. Carta de Edward Church para o Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da 
Guerra, Luís Pinto de Sousa Coutinho, sem data e sem lugar, anexa à nota do chanceler do 
consulado americano, Antoine Lafargue, para o Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e 
da Guerra, Luís Pinto de Sousa Coutinho, datada de Lisboa, 16 de Março de 1798. 
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português, enviando as missivas para Antoine Lafargue, que as fazia chegar 
às mãos do ministro7 1 . Assim, na carta escrita a 4 de Ju lho de 1800, o 
antigo cônsul fazia referência às rivalidades anglo-francesas, o resultado das 
quais poderia acarretar graves prejuízos a Portugal, a quem desejava a 
prosperidade tanto por est ima e afeição como por reconhecimento. Os 
franceses estavam persuadidos que a Grã-Bretanha não t inha qualquer 
outro amigo na Europa, a não ser Portugal, pois, nem mesmo o imperador 
Francisco II, a quem a Inglaterra concedera subsídios, nem os seus súbditos, 
estavam menos irritados contra os ingleses que eles próprios. Como nesta 
altura, se esperasse o início de negociações com vista à paz, se esta fosse 
concluída e dada a impossibilidade de atacar a Inglaterra, perguntava como 
se vingariam os franceses, quando pudessem dirigir toda a sua força contra 
um só objectivo72. 

As actividades de Eduard Church não parecem ter ensombrado as 
relações luso-americanas, contudo, para uma melhor percepção do problema 
convém ter em atenção certos aspectos. Apesar de todos os estadistas 
portugueses quererem a neutralidade, existiam no aparelho de estado duas 
correntes ideológicas, o «partido inglês» e o «partido francês». O primeiro 
estava representado por D. Rodrigo de Sousa Coutinho e Luís Pinto de 
Sousa Coutinho e o segundo pelo ministro do Reino José Seabra da Silva. 
Este dignitário através de um canal diplomático paralelo, por ele dirigido, 
fazia chegar a Lisboa informações e relatórios de António de Araújo de 
Azevedo também ele pró-francês. Deste modo, procurava-se influenciar o 
Príncipe D. João e contrabalançar o peso dos ministros pró-britânicos. 
Segundo Valentim Alexandre as divergências existentes entre estas duas 
correntes t inham a ver com o "maior ou menor preço a pagar pelo 
reconhecimento da neutralidade" e também com o grau de autonomia, 
relativamente ao Reino Unido, que Portugal devia observar em matéria de 

7 1 Id., ibid. Notas do chanceler do consulado americano, Antoine Lafargue, para o Secretário de 
Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa Coutinho, datadas de Lisboa, 
7, 14 e 21 de Janeiro, 8 e 22 de Fevereiro, 22 de Julho de 1800 e 20 de Janeiro de 1801. 

7 2 Id., Ibid. Carta de Edward Church para o Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da 
Guerra, Luís Pinto de Sousa Coutinho, datada de Paris, 4 de Julho de 1800, anexa à nota do 
chanceler do consulado americano, Antoine Lafargue, para o Secretário de Estado dos Negócios 
Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa Coutinho, datada de Lisboa, 22 de Julho de 1800. 
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política externa73 . Para Joaquim António de Sousa Pintassilgo, Azevedo tem 
uma posição muito crítica para com a Revolução Francesa, ainda que "parta 
de um ponto de vista moderado e reformista"74. Aliás, o mesmo autor 
conclui naõ ser adequado o termo qfrancesado para caracterizar a sua 
personalidade política. Em política externa não propunha o fim da aliança 
com a Grã-Bretanha, nem uma ligação estreita à França, defendendo antes 
uma atitude neutral e equidistante relativamente às potências beligerantes. 
Todavia, sempre que foi necessário, manteve relações económicas próximas 
com a Inglaterra75. 

Apesar das s impatias pró-inglesas do secretário de Estado dos 
Negócios Estrangeiros, este parece ter dado atenção às propostas de Edward 
Church, apesar dos seus violentos sentimentos anti-ingleses e de ser 
conhecida da polícia a sua filiação maçónica, pois fora denunciado por Pina 
Manique em 1792. Na realidade o cônsul americano, o ministro David 
Humphreys, Samuel Harrison, vice-cônsul dos Estados Unidos e Thomas 
Hickling pertenciam à sétima loja de Lisboa, da qual, aliás, também faziam 
parte o abade Correia da Serra e o duque de Lafões, D. João Carlos de 
Bragança76. 

Segundo Pina Manique o cônsul americano estava autorizado pela 
Convenção a actuar como seu representante em Lisboa, sendo um dos 
canais que veiculava para Paris informações acerca do que se passava em 
Portugal77. Aliás, como as autoridades portuguesas não reconheciam o 

' "* ALEXANDRE, Valentim Os sentidos do Império. Questão nacional e questão colonial na crise 
do Antigo Regime português, Lisboa, Edições Afrontamento, 1993, p. 102. 

74 PINTASSILGO, Joaquim António de Sousa, ob. cit., p. 94; 168. 

7 5 Id., ibid., p. 169. 

7 6 MARQUES, A. H. de Oliveira — História da Maçonaria em Portugal, vol. 1, Das origens ao 
triunfo, Lisboa, Editorial Presença, 1990, p. 145-145; 353. 

77 
"Tenho como certo e indubitável, pelo que se passa na praça mercantil de Lisboa, que o consul 
americano auctorisado pela assembléa nacional franceza, para não só com a sua firma poder 
auctorisar todos aquelles papeis que são do expediente do consulado, como se fosse uma nação 
reconhecida; mas também de lhe dirigir os officios que julgar convenientes, como se fosse um 
ministro de uma nação amiga, sendo elle portanto um dos canaes por onde se communicam as 
noticias do que se passa em Lisboa á sobredita assembléa e a todos aquelles chefes, 
encarregados por ella de cooperarem contra as potencias coallisadas, e tudo como se fosse um 
ministro auctorisado e reconhecido pelo governo portuguez." Esta passagem do ofício do 
intendente geral da polícia, Diogo Inácio de Pina Manique, para o Secretário de Estado da 
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governo revolucionário francês, não existiam relações diplomáticas entre os 
dois países7 8 . O intendente da polícia considerava, ainda, o coronel David 
Humphreys e Edward Church "dois jacobinos sem hesitação"79. Este último 
frequentava a Praça do Comércio onde se encontrava com o abade Correia da 
Serra e com um francês que estivera preso na cadeia do Limoeiro, por crime 
de letras falsas, roubadas a banqueiros parisienses e negociadas em várias 
cidades europeias. Pina Manique apurara também que estes homens eram 
visitas da casa do duque de Lafões e frequentadores da quinta do Alfaiate, 
situada em Braço de Prata. E, o chefe da polícia suspeitava que navios 
americanos, cujo destino oficial era Hamburgo, com cobertura do ministro e 
do cônsul dos Estados Unidos, se dedicavam, na realidade, ao contrabando 
de armas para França. Os movimentos de Church também se t inham 
tornado suspeitos, pois fora a Setúbal disfarçado, regressando a Lisboa 
passados dois dias8 0 . 

Latino Coelho na História militar e política de Portugal, apoiando-se 
em documentos coevos, t ambém fala da vigilância exercida por Pina 
Manique sobre o cônsul e o ministro americano, dada a perigosidade de que 
se revestiam as actividades destes dois pedreiros-livres. No entanto, este 
autor afirma que o intendente atribuiu uma importância exagerada às 
actividades destes dois homens. Aliás, não seria de es t ranhar se os dois 
americanos , c idadãos de u m a repúbl ica recentemente emancipada, 
mostrassem simpatia para com a Revolução Francesa, nem se favorecessem 
a propagação dos novos ideais democráticos8 1. 

Luís Pinto de Sousa Coutinho deve ter achado útil escutar Church, 
alguém que estava ideologicamente próximo do governo francês e que para 
mais se dizia mandatado para negociar. J á o pró-francês António de Araújo 
de Azevedo, enquanto permaneceu em Paris, verificou que o americano longe 

Marinha e do Ultramar, Martinho de Melo e Castro, datado de Lisboa, 1 de Dezembro de 1794, 
aparece transcrita em SORIANO, Simão José da Luz, ob. cit.. Primeira Epocha, tomo I, p. 406. 

7 8 RAMOS, Luís A. de Oliveira, ob. cit., p. 81 . 

7 9 SORIANO, Simão José da Luz, ob. cit.. Primeira Epocha, tomo I, p. 408. 

8 0 Id., tbld., p. 408 e tomo III, p. 93-94 (documento n«>. 21). 

8 * COELHO, José Maria Latino — Historia politica e militar de Portugal desde osjlns do XVIII século 
até 1814, tomo II, Lisboa, Imprensa Nacional, 1885, p. 386-387; 394-395 e 409. 
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de zelar pelos interesses de Portugal cuidava dos seus e dos da França. 
Depois de termos analisado os vários despachos enviados para o Secretário 
de Estado americano, enquanto ocupou o cargo de cônsul do seu país, em 
Lisboa, cremos poder descortinar as razões que levaram Edward Church a 
tomar atitudes tão contrárias à ética devida às funções desempenhadas e 
sem nenhuma utilidade para os Estados Unidos. Por um lado, tal como 
refere Latino Coelho, terão jogado razões ideológicas e por outro razões 
económicas. 

Como já tivemos oportunidade de referir, Church apresentava-se 
sempre contrário à Grã-Bretanha e favorável à França, país que preferia e 
onde tencionava acabar os seus dias. Aliás, despachos escritos em Setembro, 
Outubro e Novembro de 1793 são disso um bom exemplo. Assim, afirmava 
que Portugal não estava interessado em se envolver no conflito europeu, pois 
tanto os nobres como o povo se opunham a que o país entrasse na guerra. 
Porém, como o Príncipe D. João estava sob a influência do ministro 
Martinho de Melo e Castro, pro-inglês, cerca de seis mil soldados 
portugueses ir-se-iam jun ta r às tropas espanholas, além de que, pouco 
tempo antes, navios portugueses haviam ajudado as forças britânicas. Paris, 
no entanto, não considerava Portugal como uma nação beligerante e, de 
facto, enquanto barcos portugueses e americanos se tornavam alvo de 
insultos e pilhagens, por parte dos corsários ingleses, eram tratados com 
muita correcção pelos franceses. Além disto, o cônsul considerava Melo e 
Castro demasiado poderoso, o Príncipe do Brasil cego e ignorante e a corte 
extremamente servil82. Além disto, de acordo com "um dedicado amigo da 
América", havia razões para crer na existência de um conluio contra os 
Estados Unidos, na Europa, sendo a França o único país que não 
participava nesta maquinação8 3 . A Inglaterra e a Espanha, por seu lado, 

N.A.R.A. General records of the Department of State, Central files, Despatches Jrom United States 
consuls in Lisbon, vol. 1 (July 27, 1791 — December 18, 1802), (National Archives microfilm 
publication, T180, rolo 1). Despacho do cônsul Edward Church para o Secretário de Estado, 
Thomas Jefferson, datado de Lisboa, 22 de Setembro de 1793; A.N.T.T., Ministério dos Negócios 
Estrangeiros, Arquivo Central, correspondência das legações estrangeiras em Lisboa, caixa 410 
(1790-1805). Carta de Edward Church para o Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e 
da Guerra, Luís Pinto de Sousa Coutinho, datada de Paris, 11 de Fevereiro de 1798. 

N.A.R.A. General records of the Department of State, Central files, Despatches Jrom United States 
consuls In Lisbon, vol. 1 (July 27, 1791 — December 18, 1802), (National Archives microfilm 
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pareciam determinadas a unir esforços para esmagar os Estados Unidos, o 
que ainda não se verificara, porque os dois países não t inham obtido os 
êxitos esperados contra a França. Assim, em sua opinião o destino dos 
norte-americanos estava mais ligado ao dos franceses do que aquilo que em 
geral se suponha . Mas, curiosamente, ao mesmo tempo, mostrava-se 
preocupado com o facto dos democratas franceses se estarem a instalar na 
América, considerando-os u m a possível fonte de insurreição84 . Receava, 
porém, que a influência inglesa prevalecesse sobre a francesa, pois, os 
americanos tinham pouco a temer da Grã-Bretanha e muito da França, caso 
esta nação se tornasse sua inimiga. De facto, a França fazia tremer toda a 
Europa e mesmo Portugal, protegido da Espanha, vangloriando-se de ter a 
Grã-Bretanha como aliada, achava prudente pagar-lhe um subsídio secreto, 
de modo a evitar a sua terrível vingança. Esta atitude, segundo Church, 
poderia, para muitos, parecer semelhante à dos selvagens, a quem o medo 
fazia com que adorassem o espírito maligno. No entanto, apesar do governo 
de Lisboa ser, sem sombra de dúvida, contrário ao da França revolucionária, 
não deixava de compreender a necessidade de uma aliança com os gauleses. 
Quer estes vivessem sob uma monarquia, quer sob uma república, esta era a 
melhor compensação pa ra contrabalançar o peso da Espanha e da 
Inglaterra, as quais, tal como duas mós, estavam suspensas sobre Portugal. 

Ao mesmo tempo que previa o fim da guerra na Europa, dado o 
cansaço demonstrado pelos contendores, referia que um conflito entre os 
Estados Unidos e a Grã-Bretanha seria terrível para os interesses comerciais 
desta potência. Isto, além do mais, povocaria, com toda a certeza, uma 
convulsão, de tal modo violenta, que esse país, profundamente abalado, não 
seria capaz de resistir85 . E, em alguns dos seus despachos, mostrava-se 

publication, Tl80, rolo 1). Despacho do cônsul Edward Church para o Secretário de Estado, 
Thomas Jefferson, datado de Lisboa, 12 e 14 de Outubro de 1793. 

8 4 Id., tbld. Despacho n s . 1 do cônsul Edward Church para o Secretário de Estado, Thomas 
Jefferson, datado de Lisboa, 8 de Outubro de 1793. 

8 5 Id., Ibid. Despacho nQ. 5 do cônsul Edward Church para o Secretário de Estado, Thomas 
Jefferson, datado de Lisboa, 15 de Novembro de 1793. Vide Anexo II, doe. n s . 9. 
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convencido que as atitudes da Grã-Bretanha tinham como fim prejudicar os 
Estados Unidos86 . 

Curiosamente, em 1798, j á de novo em Paris, dizia que apesar de 
apoiar a causa da França e de ser grande a sua dedicação ao princípio da 
liberdade, não se encontrava ligado a nenhum partido, tendo prestado 
muitos serviços à França, durante a sua estada em Lisboa, nos quais 
dispendera largas somas. Nada fizera por ambição ou interesse e não 
solicitara o reembolso das quantias gastas, as quais se elevavam a cerca de 
30.000 libras esterlinas. Não sabia sequer o nome das pessoas que auxiliara, 
nem tentara fazer-se notado ante o governo francês, não tendo pedido ou 
esperado qualquer favor dele, embora estivesse certo de poder contar com a 
sua confiança e estima87 . 

Uma vez explicado o seu ódio aos ingleses, a outra razão que teria 
levado Church a zelar pelos interesses franceses, seria de ordem económica. 
Desde a sua chegada à Europa, mais precisamente a Bordéus, a 1 de Julho 
de 1791, que as queixas acerca da sua débil situação financeira foram uma 
constante. Tinha necessidade de sustentar uma família numerosa, pois 
estavam a seu cargo a mulher, quatro filhas, um filho e criados, além de 
que, durante a guerra da independência, o seu património diminuirá8 8 . Os 
rendimentos do consulado de Lisboa eram escassos, queixando-se, pouco 
depois da sua chegada a Portugal, que as receitas de 10 anos eram inferiores 
ao dinheiro gasto desde a sua partida da América89. 

Para fazer face às despesas Church vira-se envolvido inesperada e 
gradualmente em vastos e complicados negócios, razão, aliás, pela qual 
passara parte de 1796 em França. As quantias percebidas no exercício das 

Id., Ibid. Despachos nQs. 1 e 2 do cônsul Edward Church para o Secretário de Estado, Thomas 
Jefferson, datados de Lisboa, 8 e 12 e 14 de Outubro de 1793. 

A.N.T.T., Ministério dos Negócios Estrangeiros, Arquivo Central, correspondência das legações 
estrangeiras em Lisboa, caixa 410 (1790-1805). Carta de Edward Church para o Secretário de 
Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa Coutinho, datada de Paris, 
11 de Fevereiro de 1798. 

N.A.R.A. General records of the Department of State, Central files, Despatches from United States 
consuls In Lisbon, vol. 1 (July 27, 1791 — December 18, 1802), (National Archives microfilm 
publication, T180, rolo 1). Despachos do cônsul Edward Church para o Secretário de Estado, 
Thomas Jefferson, datados de Bordéus, 27 e Julho e 12 de Agosto de 1793. 

Id., Ibid. Despacho do cônsul Edward Church para o Secretário de Estado, Thomas Jefferson, 
datado de Lisboa, 31 de Julho de 1793. 
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suas funções continuavam a não ser suficientes para as despesas e para os 
salários dos caixeiros, bem como para fazer face a outros gastos. Ainda 
assim, muitos dos capitães não queriam pagar os emolumentos consulares, 
dado a legislação dos Estados Unidos não os obrigar a tal. Em 1796, porém, 
o movimento do consulado aumentara, devido à intensificação do tráfico de 
cereais entre Portugal e o norte de África e do facto deste se processar, em 
larga escala, a bordo de navios americanos. No entanto, o incremento do 
comércio com as potências berberescas, com o multiplicar do número de 
chegadas de barcos es tadunidenses , m u d a r a a s i tuação, tornando o 
consulado mais lucrativo. Esta actividade, todavia, poderia ser de pouca 
duração e as despesas, dentro em breve, voltar a exceder o rendimento90 . Em 
nosso entender, todos estes problemas de carácter financeiro poderiam ter 
levado o cônsul a trabalhar a favor dos interesses da França, pois, além de 
admirar o país, através destes serviços poderia auferir o dinheiro que tanto 
carecia. Refira-se, porém, que Church negou esta acusação, dizendo ter 
rejeitado a proposta de Jorge Poppe, com vista à obtenção de vantagens 
pecuniárias. J á depois de ter deixado Portugal, o cônsul vai-se queixar que 
Poppe tinha desaparecido, tendo perdido uma fortuna por sua causa9 1 . 

Informado de que ia ser substituído, no seu posto, por um jovem 
inglês pouco considerado, embora filho de um rico comerciante , 
desconhecido do governo português, Church deixou Lisboa, em 17 de Maio 
de 1797, apesar dos prejuízos materiais que isso lhe acarretou. Esta partida 
ocorreu dois dias antes da chegada do seu sucessor, Thomas Bulkeley, sem 
que os seus super iores lhe dessem qualquer explicação para a 
substituição92 . Convém referir que, tratando-se de John e Thomas Bulkeley, 
as afirmações do cônsul não são inteiramente correctas, pois, após tudo o 

9 0 Id., ibid. Despacho do cônsul Edward Church para o Secretário de Estado, Thomas Jefferson, 
datado de Lisboa, Timothy Pickering, datado de Lisboa, 4 de Abril de 1797. Vide Anexo II, doe. 
no. 18. 

9 1 A.N.T.T., Ministério dos Negócios Estrangeiros, Arquivo Central, correspondência das legações 
estrangeiras em Lisboa, caixa 410 (1790-1805). Carta de Edward Church para o Secretário de 
Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa Coutinho, datada de Paris, 
11 de Fevereiro de 1798. 

9 2 N.A.R.A. General records of the Department of State, Central files. Despatches Jrom United States 
consuls in Lisbon, vol. 1 (July 27, 1791 — December 18, 1802), (National Archives microfilm 
publication, T180, rolo 1). Cópia da carta de Edward Church para o Secretário de Estado, James 
Madison, datada de Paris, 23 de Junho de 1801. Vide Anexo II, doe. n s . 25. 
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que vimos, no capítulo precedente, nem um nem outro eram completamente 
desconhecidos ou isentos de prestígio. Apesar das actividades de Church não 
serem bem vistas pelas autoridades portuguesas, foi já depois da sua saída 
de Portugal que Cipriano Ribeiro Freire apresentou queixa j un to do 
Secretário de Estado, Timothy Pickering, o que levou à efectiva demissão do 
cônsul93 . 

É de notar que, dado as informações enviadas de Lisboa não 
mencionarem o nome do diplomata denunciado, Freire na nota enviada a 
Pickering, a 12 de Fevereiro de 1798, acusava Thomas Bulkeley, já nesta 
altura em funções na capital portuguesa, de conduta perigosa e sediciosa. 
Além disto, nes t a m e s m a mensagem, Freire pedia às autor idades 
americanas, em nome do seu governo, para ordenarem ao cônsul que saísse 
do território português. Ao tomar conhecimento destas denúncias contra 
Thomas Bulkeley, o Secretário de Estado mostrou-se admirado, pois as 
atitudes de que o acusavam não estavam de acordo com o seu carácter, nem 
com a sua qualidade de súbdito português. Estas, além de serem contrárias 
aos sentimentos de amizade dos Estados Unidos para com Portugal, eram 
prejudiciais ao seu interesse e ao da sua casa comercial. Assim, o coronel 
Pickering concedia a Bulkeley o benefício da dúvida, até se saber, com toda a 
certeza, o nome da pessoa alvo da acusação 9 4 . Após ter tomado 
conhecimento destas queixas, o Secretário de Estado escreveu ao ministro 
plenipotenciário, William Smith, comunicando-lhe que o Presidente, John 
Adams, desejava satisfazer o pedido do governo português e lhe conferia 
autoridade para fazer o que fosse necessário, a fim de resolver este caso. 
John Adams, no entanto, queria que, antes do cônsul ser demitido, fossem 

9 3 Id., Despatches from United States Ministers to Portugal, vol. 5 (August 20, 1797 — September 
13, 1801), (National Archives microfilm publication, M43, rolo 4). Despacho n s . 1 do ministro 
plenipotenciário, William Smith, para o Secretário de Estado, Timothy Pickering, datado de 
Aranjuez, 17 de Maio de 1798; Id. Despatches from United States Ministers to Spain, vol. 3 
(January 28, 1795 — October 17, 1797 . (National Archives micro/am publication, M31 rolo 4). 
Despacho nB. 100 do ministro residente, coronel David Humphreys, para o Secretário de Estado, 
Timothy Pickering, datados de Lisboa, 18 de Maio de 1797. 

9 4 A.N.T.T., Ministério dos Negócios Estrangeiros, Arquivo Central, correspondência das Legações 
Portuguesas. Washington, caixa 551 (1797-1812). Ofício n«. 131 do ministro residente, 
Cipriano Ribeiro Freire, para o Ministro da Guerra e dos Estrangeiros, Luís Pinto de Sousa 
Coutinho, datado de Filadélfia, 19 de Fevereiro de 1798; cópia da nota nB. CXXIII do ministro 
residente, Cipriano Ribeiro Freire, datada de Filadélfia, 12 de Fevereiro de 1798 e nota nQ. 
CXXrV do Secretário de Estado, Timothy Pickering, para o ministro residente, Cipriano Ribeiro 
Freire, datada de Filadélfia, 23 de Fevereiro de 1798, anexas ao ofício nQ. 131. 
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feitas diligências a fim da sua culpabilidade ser apurada sem qualquer 
espécie de dúvida. 

Timothy Pickering não acreditava nas denúncias apresentadas contra 
Bulkeley e achava insólito o facto de Cipriano Ribeiro Freire ter instruções 
para proceder a acusações tão graves contra uma pessoa, sem que o nome 
desta fosse mencionado9 5 . Logo que recebeu o despacho de Timothy 
Pickering, o plenipotenciário americano pediu uma audiência ao secretário 
de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, a qual lhe foi concedida a 
21 de Junho. No decorrer desta entrevista, o engano, causado por um erro 
do gabinete do ministro, foi esclarecido e Luís Pinto de Sousa Coutinho, ao 
mesmo tempo que lamentava o incidente, congratulava-se por William 
Smith ter ocultado este episódio a Thomas Bulkeley96. 

O que acabámos de mencionar parece-nos trazer uma nova luz acerca 
das actividades do cônsul Edward Church e uma achega às razões que 
levaram à s u a expulsão de Portugal. No entanto, investigações mais 
aturadas, a realizar no Arquivo Nacional da Torre do Tombo e nos Archives 
Nationales de France, em Paris, poderão trazer novos contributos a esta 
problemática. 

8.1.2. Evolução do corpo consular em Lisboa 

Samuel Harrison, súbdito inglês e antigo agente de Jacob Dohrman 
em território americano, conforme referimos no capítulo 4, ocupou o lugar 
de vice-cônsul dos Estados Unidos em Lisboa desde 1790 até 1797, ano em 
que faleceu. Segundo David Humphreys servira durante muito tempo de 
forma diligente e fiel os interesses estadunidenses, bem como os seus 
patrões97. 

N.A.R.A. General records of the Department of State, Central files. Diplomatic and Consular 
Instructions, 1791-1801, vol. 4 (February 1, 1797 — November 30, 1798), p . 235. (National 
Archives microfilm publication, M28, rolo 4). Despacho do Secretário de Estado, Timothy 
Pickering, para o ministro plenipotenciário, William Smith, datado de Trenton, 26 de Fevereiro 
de 1798. 

Id., Despatches Jrom United States Ministers to Portugal, vol. 5 (August 20, 1797 — September 
13, 1801), (National Archives microfilm publication, M43, rolo 4). Despacho n°. 3 do ministro 
plenipotenciário, William Smith, para o Secretário de Estado, Timothy Pickering, datado de 
Lisboa, 23 de Junho de 1798, Vide Anexo II, doc. nQ. 22. 

"Mr. Harrison, late acting vice consul at this port, notwithstanding the hopes entertained of his 
receiving a few days ago, died on Saturday night last. He had been for a long time an extremely 
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Enquanto Church esteve ausente em França, durante a doença do 
vice-cônsul Samuel Harrison e depois da morte deste, o consulado ficou a 
cargo de um jovem inglês William Porter East9 8 . O seu modo de proceder, no 
entanto, não foi do agrado dos capitães dos navios estadunidenses que o 
acusaram de incompetência" . De facto, ainda antes do falecimento de 
Harrison a sua actuação suscitara uma queixa enviada ao coronel David 
Humphreys, assinada por nove capitães americanos. Achavam East muito 
jovem e residente há pouco tempo em Portugal. Não prestava nenhuns 
serviços e, sem qualquer autoridade, exigia 10 dólares a todos os navios que 
entrassem no Tejo. O pagamento de tal quantia t inha sido estipulado por 
Edward Church, pois a sua intervenção junto dos tribunais portugueses era 
frequentemente necessária. Deste modo, não eram contra a existência desta 
contribuição, desde que quem estivesse à frente do consulado defendesse os 
interesses dos navios americanos, o que não era o caso. Assim, para que no 
futuro os despachos decorressem normalmente e sem atrasos, pediam a 
Humphreys que John Harrison Thompson, empregado de confiança e 
sobrinho de Samuel Harrison, exercesse as funções de vice-cônsul até ao 
restabelecimento do t io 1 0 0 . E, na resposta que enviou aos queixosos, o 
diplomata prometeu fazer tudo ao seu alcance para facilitar a vida dos seus 

diligent and faithful servant to the United States and I have the best reason to believe (the 
testimony of every person I ever heard speak on the subject) that he always performed the 
difficult and labourious business with which he was charged, with equal fidelity, ability and 
satisfaction to his employers." N.A.R.A. General records of the Department of State, Central files, 
Despatches from United States Ministers to Spain, vol. 3 (January 28, 1795 — October 17, 
1797), (National Archives microfilm publication, M31 rolo 4). Post-scrtptum de 3 de Maio de 1796 
do despacho nQ. 40 do ministro residente, coronel David Humphreys, para o Secretário de 
Estado, Timothy Pickering, datado de Lisboa, 30 de Abril de 1796; despacho do vice-cônsul 
Wiliam Porter East para o ministro residente, coronel David Humphreys, datado de Lisboa, 2 de 
Maio de 1796, anexo ao despacho n s . 40. 

Id., Diplomatic and Consular Instructions, 1791-1801, vol. 4 (February 1, 1797 —November 30, 
1798), p. 152. (National Archives microfilm publication, M28, rolo 4). Despacho do Secretário de 
Estado, Timothy Pickering, para o ministro plenipotenciário, William Smith, datado de Trenton, 
20 de Outubro de 1797. 

Id. Diplomatic and Consular Instructions, 1791-1801, vol. 3 (June 5, 1795 — January 21, 
1797), p . 313-314. (National Archives microfilm publication, M28, rolo 3). Despacho do 
Secretário de Estado, Timothy Pickering, para o residente, coronel David Humphreys, datado de 
Filadélfia (Departamento de Estado), 7 de Dezembro de 1796. 

0 Id, Despatches from United States Ministers to Spain, vol. 3 (January 28, 1795 — October 17, 
1797), (National Archives microfilm publication, M31 rolo 4). Carta dos capitães Thomas Coates, 
Robert Knop, Ephraim White, Peleg Gardner, Nathaniel Curtis, Joshua Webb, David Guthrie, 
George Pierce e Williams Atkins para o ministro residente, coronel David Humphries, datado de 
Lisboa, 25 de Abril de 1796, anexo ao despacho n°. 40 do ministro residente, coronel David 
Humphreys, para o Secretário de Estado, Timothy Pickering, datado de Lisboa, 30 de Abril de 
1796. 
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concidadãos101. Aliás, ante as acusações formuladas, era de opinião que 
caso Edward Church falecesse ou não regressasse a Lisboa, ninguém, senão 
Jacob Dohrman, era competente para desempenhar o cargo de cônsul, pois 
este sempre se conduzira de forma excepcional e satisfatória em tudo o que 
dizia respeito aos Estados Unidos1 0 2 . 

J á depois da morte de Harrison, William Porter East repudiava as 
acusações de que era alvo, afirmando ter, mais de uma vez, oferecido os seus 
serviços aos capitães americanos e manifestado o desejo de lhes ser útil. 
Enquanto o vice-cônsul fora vivo, não quisera, por delicadeza, intrometer-se 
nas suas actividades, embora tivesse tomado todas as precauções para que 
nada interferisse nos despachos dos navios estadunidenses. Decidira, 
contudo, a partir desta altura, tratar pessoalmente de todos os assuntos no 
escritório do consulado e supervisionar tudo quanto fosse relativo à 
alfândega103. 

Por outro lado, William Porter East parece ter concedido protecção a 
súbditos britânicos, como se de marinheiros americanos se tratasse, tendo 
recebido dois dólares por cada um dos documentos. Apesar de, na opinião de 
Timothy Pickering, tal poder ter sido provocado por excesso de trabalho, não 
deixava de ser uma falta de cuidado criminosa, pois prejudicava a 
credibilidade dos actos consulares, levando a que muitos marinheiros 
fossem recrutados pelos ingleses. Deste modo, era ordenado ao coronel 
Humphreys para averiguar os factos e não permitir que o estado do 
consulado prejudicasse o comércio. Assim, se fosse necessário, o ministro 
poderia designar um agente para exercer as funções de vice-cônsul até ao 
regresso de Edward Church, ou até haver a certeza que este não voltaria a 

1 Id., ibid. Carta do ministro residente, coronel David Humphries, para os capitães Thomas 
Coates, Robert Knop, Ephraim White, Peleg Gardner, Nathaniel Curtis, Joshua Webb, David 
Guthrie, George Pierce e Williams Atkins, datado de Lisboa, 26 de Abril de 1796, anexo ao 
despacho n°. 40 do ministro residente, coronel David Humphreys, para o Secretário de Estado, 
Timothy Pickering, datado de Lisboa, 30 de Abril de 1796. 

2 Id., ibid. Despacho nQ. 40 do ministro residente, coronel David Humphreys, para o Secretário 
de Estado, Timothy Pickering, datado de Lisboa, 30 de Abril de 1796. 

3 Id., ibid. Despacho do vice-cônsul Wiliam Porter East para o ministro residente, coronel David 
Humphreys, datada de Lisboa, 2 de Maio de 1796, anexo ao despacho n e . 40 do ministro 
residente, coronel David Humphreys, para o Secretário de Estado, Timothy Pickering, datado 
de Lisboa, 30 de Abril de 1796. 
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Lisboa104. O cônsul, no entanto, depositava inteira confiança em William 
Porter East, considerando que exercera as suas funções da melhor forma 
possível, inclusive com prejuízo da sua própria saúde. Daí que tivesse de 
deixar o cargo, a fim de poder realizar u m a viagem, imprescindível ao seu 
restabelecimentox 0 5 . 

Deste modo, em Abril de 1797, Edward Church prevendo a 
necessidade de uma outra viagem a França t inha deixado em seu lugar 
Charles Oneill, um comerciante que desempenhava as funções de vice-
cônsul dos Estados Unidos em Setúbal. Oneill havia sido persuadido a 
partir da urbe sadina e a mudar-se com a família para Lisboa, tendo, para o 
efeito, entregue os seus negócios e o vice-consulado de Setúbal a seu 
sobrinho. Charles Oneill era, na opinião do cônsul, uma pessoa que levava a 
peito a honra, o interesse e a prosperidade dos Estados Unidos, para onde 
esperava ir viver um dia. Tratava-se de um homem estimado por todos, capaz 
de executar as ordens recebidas com fidelidade, zelo e obediência, além de 
que seria devotado aos interesses americanos. Comportar-se-ia, certamente, 
como um pai para todos os marinheiros, até porque se distinguia por actos 
de humanidade e caridade, algo de raro na capital portuguesa1 0 6 . 

1 U 4 Id. Diplomatic and Consular Instructions, 1791-1801, vol. 3 (June 5, 1795 — January 21, 
1797), p . 313-314. (National Archives microfilm publication, M28, rolo 3). Despacho do 
Secretário de Estado, Timothy Pickering, para o ministro residente, coronel David Humphreys, 
datado de Filadélfia (Departamento de Estado), 7 de Dezembro de 1796. 

1 0 5 Id., Despatches from Untted States Ministers to Spain, vol. 3 (January 28, 1795 — October 17, 
1797), (National Archives microfilm publication, M31 rolo 4). Despacho do cônsul Edward 
Church para o ministro residente, coronel David Humphreys, datado de Lisboa, 28 de Abril de 
1797, anexo ao despacho n8 . 97 do ministro residente, coronel David Humphreys, para o 
Secretário de Estado, Timothy Pickering, datado de Lisboa, 29 de Abril de 1797. 

1 0 6 Id., Despatches from Untted States consuls tn Lisbon, vol. 1 (July 27, 1791 — December 18, 
1802), (National Archives microfilm publication. T180, rolo 2). Despacho do cônsul Edward 
Church para o Secretário de Estado, Timothy Pickering, datado de Lisboa, 4 de Abril de 1797. 
Vide Anexo II, doc. n e . 18; Id., Diplomatic and Consular Instructions, 1791-1801, vol. 4 
(February 1, 1797 — November 30, 1798), p. 153. (National Archives microfilm publication, 
M28, rolo 4). Despacho do Secretário de Estado, Timothy Pickering, para o ministro 
plenipotenciário, William Smith, datado de Trenton, 20 de Outubro de 1797; Id., Despatches 

from Untted States Ministers to Spain, vol. 3 (January 28, 1795 — October 17, 1797), 
(National Archives mtcroftlm publication, M31 rolo 4); A.N.T.T., Ministério dos Negócios 
Estrangeiros, Arquivo Central, correspondência das legações estrangeiras em Lisboa, caixa 
410 (1790-1805). Nota do cônsul Edward Church para o Secretário de Estado dos Negócios 
Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa Coutinho, datada de Lisboa, 28 de Abril de 
1797. 
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A 8 de Julho de 1797, Thomas Bulkeley, cunhado do coronel David 
Humphreys, foi nomeado cônsul em Lisboa107, escolha, como vimos, mal 
acolhida por Edward Church. Cerca de cinco anos depois, a 4 de Fevereiro de 
1802, William Jarvis, natural do Massachusetts, foi designado cônsul em 
Lisboa, cargo que desempenhou até 22 de Outubro de 1810, altura em que 
deixou Lisboa108. Em Janeiro de 1808, solicitou ao Secretário de Estado a 
sua nomeação como cônsul geral dos Estados Unidos no Rio de Janeiro. No 
entanto, em Junho desse ano, apesar de continuar a aspirar por um posto 
no Brasil, j á não era um lugar na capital que lhe interessava, mas sim na 
cidade de S. Salvador, tendo o governo de Washington acabado por 
satisfazer tais pretensões1 0 9 . De facto, em Maio de 1808, era expedido um 
despacho informando o cônsul que o seu desejo seria atendido, mal se 
obtivesse autorização para o envio de agentes consulares para o Brasil110. 

Pouco depois de William Jarvis ter regressado à América, o 
encarregado de negócios, José Rademaker, informava o conde de Linhares 
que, segundo se constava, este antigo cônsul em Lisboa iria para o Rio de 
Janeiro. E os serviços que prestara ao seu país, enquanto residira na capital 
portuguesa eram alvo de elogios. Conseguira reduzir o período de quarentena 
para cinco dias, obtivera autorização para a importação de farinha e de 
arroz, a taxas reduzidas, e alcançara permissão para a entrada, em Portugal, 
de tabaco, destinado a exportação. Rademaker esperava, porém, que as 
diligências de Jarvis, caso este fosse para o Rio de Janeiro, ou de qualquer 

1 0 7 Id., correspondência das Legações Portuguesas. Washington, caixa 551 (1797-1812). Ofício n s . 
121 do ministro residente, Cipriano Ribeiro Freire, para o Ministro da Guerra e dos 
Estrangeiros, Luís Pinto de Sousa Coutinho, datado de Filadélfia, 8 de Julho de 1797. 

1 0 8 N.A.R.A. General records of the Department of State, Central files, Despatches from United 
States consuls In Lisbon, vol. 4 (November 9, 1807 — June 30, 1826), (National Archives 
microfilm publication, T180, rolo 4). Despachos do cônsul William Jarvis para o Secretário de 
Estado, Robert Smith, datados de Boston, 30 de Novembro de 1810 e Washington, 6 de 
Fevereiro de 1811. 

1 0 9 Id., ibid. Despachos do cônsul William Jarvis para o Secretário de Estado, James Madison, 
datados de Lisboa, 29 de Janeiro, 1 de Fevereiro, 14 e 28 de Junho de 1808, 15 e 18 de 
Março 1809. 

110 «when the Secretary of State left this place a few weeks ago for his seat in Virginia, he desired 
me to inform you, that your request as to a change of situation will be complied with so soon as 
as it as ascertained that consuls will be permitted to reside in the country where you wish to be 
sent." N.A.R.A., General records of the Department of State, Central files. Consular Instructions 
of the Department of State, vol. 1 (October 12, 1801 — February 26, 1817), p. 308 (National 
Archives microfilm publication, M78, rolo 1). Despacho de John Graham, para o cônsul, William 
Jarvis, datado de Washington, 26 de Maio de 1808. 
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outro representante americano nessa cidade, não obtivessem para os 
Estados Unidos favores que este país não merecia1 : x. 

Após a partida de William Jarvis, os assuntos consulares americanos 
ficaram entregues a Hugh Henry Green de Filadélfia112. Este homem, aliás, 
já estivera à frente do consulado, quando, em 1810, Jarvis, na companhia 
da família, se deslocou à América, tendo, na mesma altura, sido nomeado 
vice-cônsul em Lisboa, J o h n Peter Maneschi113 . George Jefferson, 
confirmado pelo Senado a 3 de Março de 1811, e chegado à capital 
portuguesa a 1 de Fevereiro de 1812, foi quem sucedeu a Jarvis . A sua 
estada em Portugal foi breve, pois faleceu a 20 de Julho desse mesmo ano, 
no decurso da viagem de regresso aos Estados Unidos 1 1 4 . Depois do 
embarque de George Jefferson e até à chegada do seu sucessor, o consulado 
americano na capital por tuguesa esteve a cargo de William Lambert, 
Junior1 1 5 . Em 13 de Janeiro de 1813, o Senado aprovou a nomeação de 
Israel Pemberton Hutchinson, natural da Pensilvânia, para cônsul, o qual 
começou a exercer as suas funções em 16 de Abril de 1813, mantendo-se 

"Mr. Jarvis, estando consul destes Estados Unidos em Lisboa, foi chamado, e já aqui chegou, 
dizem que para melhor emprego, que se julgou sara o consulado no Rio de Janeiro; gabao-no 
muito pelos grandes serviços que fez em Lisboa, em reduzir a quarentena a cinco dias, em 
alcançar a entrada da farinha, e do arroz pagando taõ leves direitos, e a entrada do tabaco para 
exportação: mas ainda que elle fór para o Rio de Janeiro, espero que nem por elle, nem por 
outro qualquer, esta naçaõ alcanse favores que naõ merece." A.N.T.T., Ministério dos Negócios 
Estrangeiros, Arquivo Central, correspondência das Legações Portuguesas. Washington, caixa 
551 (1797-1812). Ofício nQ 80 do cônsul geral e encarregado de negócios, José Rademaker, 
para o Ministro da Guerra e dos Negócios Estrangeiros, conde de Linhares, D. Rodrigo de 
Sousa Coutinho, datado de Filadélfia, 7 de Dezembro de 1810. 

N.A.R.A. General records of the Department of State, Central files. Despatches from United 
States consuls In Lisbon, vol. 4 (November 9, 1807 — June 30, 1826), (National Archives 
microfilm publication, T180, rolo 4). Despacho do cônsul William Jarvis para o Secretário de 
Estado, Robert Smith, datado de Lisboa, 3 de Setembro de 1810. 

A.N.T.T., Ministério dos Negócios Estrangeiros, Arquivo Central, correspondência das legações 
estrangeiras em Lisboa, caixa 411 (1806-1826). Notado cônsul William Jarvis para D. Miguel 
Pereira Forjaz, secretário do Conselho de Regência e encarregado da pasta dos negócios 
estrangeiros e da guerra, datada de Lisboa, 3 de Setembro de 1810. 

N.A.R.A. General records of the Department of State, Central files, Despatches from United 
States consuls in Lisbon, vol. 4 (November 9, 1807 — June 30, 1826), (National Archives 
microfilm publication, T180, rolo 4). Despacho do cônsul George Jefferson para o Secretário de 
Estado, James Monroe, datado de Lisboa, 8 de Fevereiro de 1812; Id., Personnel Records, List 
of U.S. Consular Officers, 1789-1939, vol. 11. (National Archives microfilm publication, M587, 
rolo 11). 

Id., Despatches from United States consuls in Lisbon, vol. 4 (November 9, 1807 — June 30, 
1826), (National Archives microfilm publication, T180, rolo 4). Despacho do cônsul Israel 
Pemberton Hutchinson para o Secretário de Estado, James Monroe, datado de Lisboa, 17 de 
Abril de 1813. 
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neste posto até 1842. Na realidade, apesar de ter deixado Lisboa em 1838, só 
apresentou a sua demissão cerca de quatro anos depois 1 1 6 . Contudo, 
durante uma estada de cerca de um ano nos Estados Unidos, entre 1819 e 
1820, os assuntos americanos ficaram entregues ao vice-consul Hugh 
Monroe117. 

8.1.3. Assuntos tratados na correspondência consular 

As preocupações expressas na correspondência consular, até 1801, 
são muitas vezes semelhantes às manifestadas pelos ministros americanos 
acreditados em Lisboa. Assim, as relações entre os Estados Unidos e as 
potências do Norte de África — Marrocos, Argel e Tunis e Tripoli —, bem 
como as a t i tudes de Portugal face a estes potentados eram uma das 
principais inquietações dos cônsules americanos. Aliás, a deterioração das 
relações ent re tun i s inos e nor te -amer icanos e o ap resamen to de 
embarcações, pertença destes últimos, levou a que, em Setembro de 1804, 
vasos de guerra dos Estados Unidos bloqueassem e bombardeassem o porto 
de Tripoli. Os dois contendores acabaram, no entanto, por assinar a paz em 
13 de Junho de 18051 1 8 . 

1 1 6 Id., Ibid. Despacho do cônsul Israel Pemberton Hutchinson para o Secretário de Estado, James 
Monroe, datado de Lisboa, 17 de Abril de 1813; Id., Personnel Records, List of U.S. Consular 
Officers, 1789-1939, vol. 11. (National Archives microfilm publication, M587, rolo 11). Id., 
Despatches from United States consuls In Lisbon, vol. 6 (January 2, 1835 — November 2, 
1849) (National Archives microfilm publication, T180, rolo 6). Despacho do cônsul Israel 
Pemberton Hutchinson para o Secretário de Estado, John Forsyth, datado de Lisboa de 28 de 
Abril de 1838 e carta do consul Israel Pemberton Hutchinson para o encarregado de negócios 
dos Estados Unidos em Lisboa, Edward Kavanagh, datado de Lisboa, 27 de Abril de 1818, 
anexo ao despacho de 28 de Abril; despacho do cônsul Israel Pemberton Hutchinson para o 
Secretário de Estado, Daniel Webster, datado de Filadélfia, 28 de Dezembro de 1842; A.N.T.T., 
Ministério dos Negócios Estrangeiros, Arquivo Central, correspondência das legações 
estrangeiras em Lisboa, caixa 411 (1806-1826). Nota do cônsul William Lambert, Junior para 
D. Miguel Pereira Forjaz, secretário do Conselho de Regência e encarregado da pasta dos 
negócios estrangeiros e da guerra, datada de Lisboa, 29 de Março de 1813. 

1 1 7 Não conseguimos determinar as datas de partida e chegada de Israel Pemberton Hutchinson, 
apenas que em 8 de Fevereiro de 1819 ainda se encontrava em Lisboa e que a 30 de Agosto de 
1820 já estava de novo no seu posto. N.A.R.A. General records of the Department of State, 
Central files. Despatches from United States consuls In Lisbon, vol. 4 (November 9, 1807 — 
June 30, 1826), (National Archives microfilm publication, T180, rolo 4). Despachos do cônsul 
Israel Pemberton Hutchinson para o Secretário de Estado, John Quincy Adams, datados de 
Lisboa, 8 de Fevereiro de 1819 e 30 de Agosto de 1820; despacho do vice-consul Hugh 
Monroe, para o Secretário de Estado, John Quincy Adams, datado de Lisboa, 31 de Julho de 
1819. 

1 1 8 RIBEIRO, Jorge Martins — A comunidade britânica do Porto durante as Invasões francesas 
1807-1811, Porto, Fundação Eng°. António de Almeida, 1990, p. 82. 
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A quarentena a que se encontravam sujeitos os navios americanos, 
nos portos portugueses, devido às frequentes epidemias de febre amarela na 
costa atlântica da América do Norte, era uma fonte de apreensões para os 
cônsules. Estes, tal como os ministros do seu país, residentes na capital 
portuguesa, davam importância ao comércio entre as d u a s nações , 
preocupando-se, entre outras coisas, com os obstáculos impostos por Lisboa 
à importação de farinhas americanas e referiam a necessidade da assinatura 
de um tratado luso-americano. E o contrabando efectuado pelos cidadãos 
estadunidenses no Brasil era também objecto da sua atenção. 

Por outro lado, os cônsules também estavam atentos à si tuação 
interna de Portugal e ao seu possível envolvimento no conflito europeu. 
Deste modo, se o episódio da guerra da Guerra das Laranjas, a Paz de 
Badajoz e as negociações com a França não passaram despercebidas a 
Thomas Bulkeley, William Jarvis dá muito relevo à actuação do general 
Lannes em Lisboa. Este cônsul, aliás, assistiu à partida da família real para 
o Brasil e à entrada de Juno t em Lisboa, tendo permanecido no seu posto 
durante o período da ocupação francesa119. Embora nos inícios de Março de 
1808 se tivesse deslocado ao sul de Espanha, em meados de Abril j á se 
encontrava de novo em Portugal120 . 

No despacho de 21 de Dezembro de 1807 pinta-nos de forma 
relativamente pormenorizada a chegada das t ropas napoleónicas e os 
primeiros dias do governo de Junot em Lisboa, bem como a miséria que se 
começava a fazer sentir entre as classes mais desfavorecidas da população. 
As Ordens em Conselho britânicas, de 11 de Novembro, não lhe faziam 
augurar nada de bom para o futuro, pois, em sua opinião, a Grã-Bretanha 
queria tornar-se o centro do comércio mundial e as nações que não se 
quisessem sujeitar às suas condições não teriam qualquer tipo de tráfico. 
Aliás, as mudanças testemunhadas em Lisboa e a miséria que se adivinhava. 

N.A.R.A. General records of the Department of State, Central files, Despatches from United 
States consuls In Lisbon, vol. 4 (November 9, 1807 — June 30, 1826), (National Archives 
microfilm publication, T180, rolo 4). Despacho do cônsul William Jarvis para o Secretário de 
Estado, James Madison, datado de Lisboa, 29 de Novembro e 21 de Dezembro de 1807. 

Id., ibid. Despachos do cônsul William Jarvis para o Secretário de Estado, James Madison, 
datados de Lisboa, 1 e 4 de Março e 18 de Abril de 1808 e despachos do cônsul William Jarvis 
para o Secretário de Estado, James Madison, datado de San Lucar, 25 de Março de 1808. 
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mesmo para as classes mais favorecidas, faziam aumentar o desejo de ver o 
seu país longe dos horrores da guerra1 2 1 . Tivemos j á a oportunidade de 
referir, no capítulo 2, que o comércio com os Estados Unidos não foi 
interrompido durante este período e que Jarvis numa entrevista tida com 
Juno t conseguira autorização para a importação de arroz. O cônsul 
conseguiu, inclusive, em Janeiro de 1808, vender uma carga de farinha 
pertencente a comerciantes de Filadélfia122. 

Numa missiva enviada a 25 de Novembro de 1807, ao almirante 
Sidney Smith, no seguimento da informação de que o Tejo se encontrava 
bloqueado por u m a e s q u a d r a bri tânica, Ja rv i s informava que se 
encontravam surtos no porto de Lisboa 12 veleiros americanos. Sete destas 
embarcações destinavam-se a portos da GrãJ3retanha, estavam carregadas 
por conta de súbditos ingleses e possuiam todos os documentos necessários, 
passados pelas autoridades competentes. Relativamente às cinco restantes, 
quatro t inham como destino os Estados Unidos e a outra a zona dos 
estreito de Gibraltar1 2 3 . Em resposta, Sidney Smith afirmou autorizar a 
saída das embarcações, desde que levassem a bordo um certificado assinado 
por William Jarvis, ou pelo cônsul britânico124. 

Deste modo, quando as t ropas francesas ocuparam a capital 
portuguesa, apenas se encontravam ancorados no Tejo sete navios 
americanos, quatro dos quais, ainda vazios, à espera de serem carregados 
com frutos, dois outros destinavam-se a t ranspor tar sal e vinho, não 
es tando n a d a de te rminado relat ivamente ao sét imo. Além destes, 
encontravam-se em Setúbal quatro barcos que se destinavam ao transporte 
de sal e frutos. Entretanto, j á depois da ocupação, chegaram a Portugal 
mais duas embarcações estadunidenses, uma ao Tejo e a outra ao Sado. 

Id., ibid. Despacho do cônsul William Jarvis para o Secretário de Estado, James Madison, 
datado de Lisboa, 21 de Dezembro de 1807. 

Id., Ibid. Post-scriptum do despacho do cônsul William Jarvis para o Secretário de Estado, 
James Madison, datado de Lisboa, 29 de Janeiro de 1808. 

Id., ibid. Carta do almirante Sidney Smith para o cônsul William Jarvis, datada de bordo da nau 
Hibernia, ao largo da barra do Tejo, 22 de Novembro de 1807; carta do cônsul William Jarvis 
para o almirante Sidney Smith, datada de Lisboa, 25 de Novembro de 1807. 

Id., ibid. Carta do almirante Sidney Smith para o cônsul William Jarvis, datada de bordo da nau 
Hibernia, ao largo da barra do Tejo, 27 de Novembro de 1807. 
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Como estes navios não podiam zarpar sem autorização das novas 
autoridades, o cônsul endereçou uma nota ao general Juno t e duas ao 
administrador das finanças, a fim de conseguir permissão para a partida de 
nove deles125 . Junot demorou a dar o seu consentimento, tendo-lhe Jarvis 
enviado mais duas missivas acerca deste assunto. Porém, só depois de 9 de 
Janeiro de 1808, os navios foram autorizados a deixar Lisboa, embora com a 
promessa que de futuro não existiriam quaisquer impedimentos. Ao mesmo 
tempo, foi dada aos barcos americanos autorização para entrarem nos 
portos portugueses, independentemente da sua proveniência, sem serem 
objecto de perguntas, desde que viessem carregados com provisões, entre as 
quais se incluia o arroz1 2 6 . No entanto, poucas semanas depois, os quatro 
navios americanos, ainda em Lisboa, foram impedidos de prosseguir viagem, 
devido ao recrutamento forçado de vários marinheiros de uma embarcação 
de Kniphausen, por parte do esquadrão britânico que bloqueava a barra do 
Tejo. A fim de tentar resolver a situação dos veleiros do seu país, William 
Jarvis dirigiu-se a Junot , o qual depois de algumas conversações lhe 
prometeu autorizar a part ida dos barcos. Estes, contudo, não puderam 
prosseguir viagem imediatamente , devido ao a t raso na concessão de 
passaportes. O cônsul americano voltou, então, a falar com o general 
ocupante, que após uma breve conversa assinou e entregou os documentos 
necessários127. 

l r ^ 5 Id., ibid. Cópia da nota do cônsul William Jarvis para o general Junot, datada de Lisboa, 4 de 
Dezembro de 1807 e cópias das notas do cônsul William Jarvis para o administrador geral das 
finanças, Francisco António Hermann, datadas de Lisboa, 15 e 16 de Dezembro de 1807, 
anexas ao despacho do cônsul William Jarvis para o Secretário de Estado, James Madison, 
datado de Lisboa, 21 de Dezembro de 1807. 

1 2 6 Id., ibid. Despachos do cônsul William Jarvis para o Secretário de Estado, James Madison, 
datados de Lisboa, 9 e 12 de Janeiro de 1808; cópias das notas do cônsul William Jarvis para 
o general Junot, datadas de Lisboa, 24 de Dezembro de 1807 e 4 de Janeiro de 1808, anexas 
ao despacho de 9 de Janeiro de 1808. 

1 2 7 "In consequence of the impressment of several seamen out of a Kniphausen vessel, which 
sailed ten days or a fortnight ago, by the squadron blockading the port, and his consequence 
return, our vessels were again stopped in port. I applied to the general in chief Junot, on the 
subject, an after some conversations, His Excellency promised to let them proceed, but their 
passports being delayed for several days, although my vice consul applied several times for 
them. I again called on him the (...) and after a little conversation he took me into his cabinet 
called for the passports, wrote some little additional instructions at the foot, to the na<val> 
commandant, he signed <the> four, being for all the vessels (...) the port and presented them to 
(...) He was very polite and talked (...) of the prospect of a rupture (...) the United States and 
Great Britain" Id., ibid. Despacho do cônsul William Jarvis para o Secretário de Estado, James 
Madison, datado de Lisboa, 1 de Março de 1808. 

900 



O cônsul noticiou também a prisão de súbditos e o confisco de 
propriedades britânicas. Entre as vítimas encontrava-se Mr. Baker, cônsul 
dos Estados Unidos na Figueira da Foz, o qual, após diligências efectuadas 
por William Jarvis, acabou por ser libertado e os seus bens devolvidos. 

O bloqueio a que Portugal estava sujeito fazia prever dificuldades no 
abastecimento de víveres. Londres apesar de publicamente demonstrar 
grande apreço por Portugal, estava na realidade a provocar a fome no 
país1 2 8 . A falta de mantimentos também se revelava preocupante, tendo o 
cônsul, no despacho de 18 de Abril de 1808, informado James Madison que a 
farinha e os cereais eram cada vez mais escassos e mais caros em Portugal. 
Esperava-se, contudo, que os 16.000 barris de farinha, comprados pelo 
governo de Junot , em San Lucar e em Cádis, fossem suficientes para 
abastecer o país até à colheita, que se adivinhava abundante 1 2 9 . Previsões 
estas que se revelaram acertadas, conforme é referido no despacho de 14 de 
Junho de 1808. 

Na mesma comunicação o representante americano descrevia 
desenvolvidamente os levantamentos ocorridos em Espanha contra os 
franceses, bem como os acontecimentos de que a cidade de Porto foi palco, 
logo nos inícios de Junho . Todavia, antes da ocorrência destes eventos no 
burgo portuense, en t ra ram na barra do Douro cinco ou seis navios 
carregados com peixe, havendo sido detidos pelo chefe da polícia, por 
existirem suspeitas de serem provenientes de Inglaterra e de terem sido 
abordados por vasos de guerra britânicos. Como dois dos barcos eram 
americanos, Jarvis referiu o assunto a Junot, já então duque de Abrantes. 
Este foi muito amável, tendo-lhe asseverado que nenhum barco americano 
ou as respectivas cargas seriam confiscados, desde que estas fossem 
compostas por provisões. Além disto, informou que iria emitir uma ordem 

Id., ibid. Despacho do cônsul William Jarvis para o Secretário de Estado, James Madison, 
datado de Lisboa, 12 de Janeiro de 1808. 

"Flour and grain is of course daily growing more scarce and more dear, but it is hoped that with 
about sixteen thousand barrels of flour which this government have bought in St. Lucar and 
Cadiz, that these will be a sufficiency to meet the ensuing harvest. From the rains we have had 
for this six weeks past, this fortunate for Portugal looks favourable. The flour purchased in 
<Spain> will be bought here by land and water carriage" Id., ibid. Despacho do cônsul William 
Jarvis para o Secretário de Estado James Madison, datado de Lisboa, 18 de Abril de 1808. 
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assegurando a admissão futura de embarcações estadunidenses, nos portos 
portugueses130. 

Os preparativos e as medidas de defesa dos franceses em Lisboa, bem 
como os rumores que circulavam na capital, foram objecto do despacho de 
28 de Junho de 1808. O cônsul, porém, também afirmava que não ficaria 
surpreendido se as tropas francesas deixassem em breve o país 1 3 1 . Durante 
cerca de quatro meses William Jarvis não enviou nenhuma comunicação ao 
Secretário de Estado, datando a seguinte de 3 de Novembro. Nesta, faz um 
historial dos eventos ocorridos em Portugal nesse lapso de tempo, refere as 
conversas tidas com oficiais britânicos, acerca das relações entre os Estados 
Unidos e a Grã-Bretanha, e alguns dos acontecimentos de que a Espanha 
estava a ser palco132 . 

Após a partida dos franceses, o representante consular americano 
manteve-se um espectador silencioso dos acontecimentos, evitando todas as 
apreciações de carácter político e, quando obrigado a pronunciar-se sobre 
esta matéria, mostrava-se sempre muito cauteloso nas observações, não 
apenas porque considerava os Estados Unidos politicamente imparciais, mas 
também porque achava que a sua linha de conduta se devia pautar pelos 
mesmos princípios, dada a sua qualidade de funcionário público. Assim, 
efectuara visitas de cortesia aos membros da regência, bem como aos 
secretários de estado, todavia, para além disto, e dos assuntos rotineiros 
que envolviam os seus concidadãos, não interferira nos assuntos públicos 

130 " j u s t before those disturbances took place in Porto, five or six vessels arrived there laded with 
fish, and were detained by the head of the police on suspicion of having come from England 
and of having been visited by English cruizers. As there were two Americans among them, I 
applied to the duke on the subject and he was so obliging as to assure me, that no American 
vessel nor cargo should be confiscated, laded with provisions and that he would pass a general 
order for futur admission; but these disturbances have put a stop to any thing being done 
untill a French force which is proceeding there re-establishes the French government again. 

Fortunately the wheat and American flour which has been extracted from Spain will be 
sufficient to supply the consumption untill the same harvest and the appearance of that is 
uncommonly favourable." Id., Ibid. Despacho do cônsul William Jarvis para o Secretário de 
Estado, James Madison, datado de Lisboa, 14 de Junho de 1808. 

1 3 1 Id., ibid. Despacho do cônsul William Jarvis para o Secretário de Estado, James Madison, 
datado de Lisboa, 28 de Junho de 1808. 

1 3 2 Id., ibid. Despacho do cônsul William Jarvis para o Secretário de Estado, James Madison, 
datado de Lisboa, 3 de Novembro de 1808. 
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quer directa, quer indirectamente1 3 3 . Esta sua discrição poderia também 
advir do facto de haver mantido contactos com o invasor, tendo sido sempre 
bem recebido por Junot e os seus pedidos atendidos. 

Os despachos de 1809 mencionam os vários acontecimentos militares 
e políticos ocorridos na Península Ibérica, em particular a 2 a . invasão de 
Portugal, capitaneada pelo marechal Soult, duque da Dalmácia, que tão 
duramente atingiu o norte do país. O representante americano também se 
mostrou interessado no embargo decretado pelo Presidente Thomas 
Jefferson, a que já fizemos referência, bem como com assuntos de carácter 
comercial. Além disto, nos finais de 1809 teve de preocupar-se com a 
quarentena a que os navios do seu país ficaram sujeitos, depois de um 
capitão de uma embarcação, proveniente de Charleston, haver feito 
referência à existência de uma epidemia de febre-amarela nesse porto1 3 4 . 

No decurso de 1810 e até à partida de Jarvis, em finais de Outubro 
desse ano, além dos a s s u n t o s que afectavam directamente os seus 
compatriotas, como o recrutamento ilegal de marinheiros, por parte da Royal 
Navy, o cônsul continuou a fazer referências acerca dos acontecimentos 
ocorridos em Espanha e das movimentações dos exércitos português, 
britânico e francês. E, ainda antes de deixar Portugal, preocupou-se com o 
embargo decretado por Lisboa, a 10 de Outubro de 1810, sobre todos os 
navios. Relativamente a este assunto enviou duas notas a D. Miguel Pereira 
Forjaz, com quem teve uma entrevista, obtendo apenas algumas promessas. 
A interferência do comandante da força naval inglesa, vice-almirante 
Berkeley, neste processo, foi objecto de protestos de William Jarvis . 

133 « In t h i s h l g h s t a t e 0f interest and excitability, perhaps it may not be uninteresting to 
government to know how I have conducted myself. I have remained a quiet spectator of the 
whole, avoided all political discussions and when introduced have been very cautious in my 
observations. I considered the United States as politically impartial to all, and as a public 
officer, I have adapted my conduct to that line of policy. I made (...) regular official visits to the 
<mem>bers of the Regency and the secretar ies of> state, but beyond that, and the routi<ne> 
business of my countrymen, I h<ave> not interfered in public affairs directly or indirectly." Id., 
Ibid. Despacho do cônsul William Jarvis para o Secretário de Estado, James Madison, datado 
de Lisboa, 23 de Dezembro de 1808. 

1 3 4 Id., ibid. Post-scrlptum, datado de 13 de Dezembro de 1809, do despacho do cônsul William 
Jarvis para o Secretário de Estado, Robert Smith, datado de Lisboa, 12 de Dezembro de 1809 e 
despacho do cônsul William Jarvis para o Secretário de Estado, Robert Smith, datado de 
Lisboa, 30 de Dezembro de 1809. 
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Contudo, só depois deste ter deixado Lisboa é que o vice-consul Hugh Henry 
Green conseguiu autorização para a partida dos navios americanos1 3 5 . 

A 20 de Agosto de 1812, após a eclosão das hostilidades entre a Grã-
Bretanha e os Estados Unidos, o cônsul William Lambert, Junior recebeu 
uma nota de D. Miguel Pereira Forjaz, informando-o que Portugal se 
manter ia neut ra l no conflito que o p u n h a as d u a s potências anglo-
saxónicas136 . De facto, um decreto com data de 18 de Agosto e assinado 
pelos cinco governadores do reino determinava que não fossem admitidas 
nos portos portugueses presas feitas pelos vasos de guerra ou pelos corsários 
de qualquer dos beligerantes. E mesmo quando, por razões humanitárias, 
fossem autorizados a entrar nos portos portugueses, não poderiam vender 
ou descarregar as presas que transportassem, nem demorarem mais tempo 
do que o estri tamente necessár io 1 3 7 . Isto, obviamente, não impediu o 
apresamento do brigue americano Junius, por um corsário inglês, a curta 
distância dos fortes que defendiam a entrada do Tejo. O Junius foi levado 
para a Irlanda e parte dos seus tripulantes detidos a bordo do corsário como 
prisioneiros de guerra1 3 8 . Apesar da neutralidade portuguesa e do estado de 
não beligerância entre Portugal e os Estados Unidos, barcos portugueses 
também acabaram por ser alvo dos corsários americanos; são os casos do 

Id., ibid.. Despacho do cônsul William Jarvis para o Secretário de Estado, Robert Smith, datado 
de Boston, 30 de Novembro de 1810 e cópia da nota do vice-consul Hugh Henry Green, para 
D. Miguel Pereira Forjaz, secretário do Conselho de Regência e encarregado da pasta dos 
negócios estrangeiros e da guerra, datado de Lisboa, 25 de Outubro de 1810, anexo ao 
despacho de 30 de Novembro de 1810. A.N.T.T., Ministério dos Negócios Estrangeiros, Arquivo 
Central, correspondência das legações estrangeiras em Lisboa, caixa 411 (1806-1826). Nota 
do vice-consul Hugh Henry Green, para D. Miguel Pereira Forjaz, secretário do Conselho de 
Regência e encarregado da pasta dos negócios estrangeiros e da guerra, datado de Lisboa, 25 
de Outubro de 1810. 

N.A.R.A. General records of the Department of State, Central files, Despatches from United 
States consuls In Lisbon, vol. 4 (November 9, 1807 — June 30, 1826), (National Archives 
microfilm publication, T180, rolo 4). Despacho do vice-consul William Lambert, Junior para o 
Secretário de Estado, James Monroe, datado de Lisboa, 25 de Agosto de 1812. 

Id., Ibid., Decreto proclamando a neutralidade portuguesa na guerra anglo-americana, datado 
de 18 de Agosto de 1812 e assinado pelos cinco governadores do reino, anexo ao despacho do 
vice-consul William Lambert, Junior para o Secretário de Estado, James Monroe, datado de 
Lisboa, 25 de Agosto de 1812. 

Id., Ibid., Despacho do vice-consul William Lambert, Junior para o Secretário de Estado, James 
Monroe, datado de Lisboa, 2 de Outubro de 1812. 
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Ligeira e do Amizade, t endo o primeiro sido apresado e o segundo 

saqueado1 3 9 . 
Por seu lado, o cônsul Israel Pemberton Hutchinson, não deixou de 

se ver confrontado com as queixas das autoridades de Lisboa acerca dos 
apresamentos de navios portugueses, efectuados por corsários que actuavam 
debaixo das ordens dos revoltosos das colónias espanholas da América, mas 
que eram armados em Baltimore, a ssun to que muito preocupou os 
representantes portugueses junto do governo de Washington140. 

Hutchinson não pode ficar alheio à Revolução Liberal portuguesa 
ocorrida, como é do conhecimento geral, a 24 de Agosto de 1820, tendo 
enviado as primeiras notícias para a América, acerca deste evento, no 
despacho de 30 de Agosto de 1820 1 4 1 . Aliás, n a s missivas que 
subsequentemente escreveu aos seus superiores, limitou-se a relatar os 
acontecimentos, sem emitir a sua opinião sobre o que estava a acontecer em 
Portugal142. Todavia, a 28 de Outubro, ao noticiar a composição do governo 
provisório, informava que o país se encontrava tranquilo, não existindo 
qualquer oposição às novas autoridades. E se, até então, nenhuma potência 
estrangeira t inha reconhecido o novo governo, não duvidava que os 
diplomatas acreditados em Lisboa acabariam por receber ordens nesse 
sentido. As novas autoridades e o povo olhavam com grande inquietação 
para a Inglaterra, parecendo também ansiosos por serem reconhecidos pelos 
Estados Unidos. Aliás, na opinião do cônsul, caso Washington desse tal 
passo, este revelar-se-ia muito vantajoso do ponto de vista comercial. 

1 3 9 Id., ibid.. Despachos do vice-consul William Lambert, Junior para o Secretário de Estado, 
James Monroe, datados de Lisboa, 20 de Dezembro de 1812 e 5 de Março de 1813; cópia da 
nota do cônsul William Lambert, Junior, para D. Miguel Pereira Forjaz, secretário do Conselho 
de Regência e encarregado da pasta dos negócios estrangeiros e da guerra, datada de Lisboa, 
16 de Fevereiro de 1813 e documento assinado pelo capitão e oficiais do bergantim português 
Amizade, datado de Lisboa, 4 de Fevereiro de 1813, anexo ao despacho de 5 de Março de 
1813. 

1 4 0 Id., ibid.. Despachos do cônsul Israel Pemberton Hutchinson para o Secretário de Estado, 
James Monroe, datados de Lisboa, 1 de Junho e 18 de Julho de 1817; nota de D. Miguel 
Pereira Forjaz, secretário do Conselho de Regência e encarregado da pasta dos negócios 
estrangeiros e da guerra, para o cônsul Israel Pemberton Hutchinson, datada de Lisboa, 4 de 
Maio de 1817, anexa ao despacho de 1 de Junho de 1817. 

1 4 1 Id., ibid., Despacho do cônsul Israel Pemberton Hutchinson para o Secretário de Estado, John 
Quincy Adams, datado de Lisboa, 30 de Agosto de 1820. 

1 4 2 Id., ibid.. Despachos do cônsul Israel Pemberton Hutchinson para o Secretário de Estado, John 
Quincy Adams, datados de Lisboa, 3, 12 e 18 de Setembro de 1820 
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É ainda curioso notar que, logo no fim de Outubro de 1820, 
Hutchinson previa para um futuro não muito distante a separação do Brasil 
de Portugal, evento que considerava muito benéfico pa ra o comércio 
americano143. O represen tan te es tadunidense cont inuou a tento ao 
desenrolar dos acontecimentos, em particular no que dizia respeito a 
eleições, composição do novo executivo e adopção da Consti tuição, 
considerada como muito liberal e do agrado da nação. Contudo, os nobres e 
todos os possuidores de cargos públicos ou sinecuras estavam descontentes, 
pois perdiam os privilégios e os lugares. Por outro lado, a declaração da 
Inglaterra de que não interferiria nas mudanças políticas da Europa, 
fortalecia o partido consti tucional1 4 4 . Com o regresso de D. João VI, 
voltaram para Portugal os nobres e maior parte do corpo diplomático 
acreditado no Rio de Janeiro. Este evento, porém, fez entrar as tropas em 
prevenção, de forma a evitar a contra-revolução, tendo os poucos oficiais 
britânicos, ainda ao serviço, sido mandados sair do país 1 4 5 . Além destes 
assuntos de carácter político, outras das preocupações presentes em vários 
despachos têm a ver com problemas comerciais, nomeadamente os ligados à 
proibição da importação de cereais e farinhas1 4 6 . 

143 "Every part of the kingdom is perfectly quiet there is no opposition to the existing government, 
commissioners have been appointed to correct and examin into abu<se> etc etc. As yet no 
foreign government has ack<nowledged> this but I have no doubt that all the foreign agents 
here will receive orders to that effect. The government and people look with great anxiety to 
England, they seem very anxious to be acknowledged by the United States. I think our doing so 
soon will be of advantage in a commerc<ial> point of view. I should feel oblidged to you for your 
sentiments and orders on this subject. 

The separation of this kingdom and Brazil is no<t> far distant should it take place our 
comm<erce> would materially benefit by such an event." Id., ibid.. Despacho do cônsul Israel 
Pemberton Hutchinson para o Secretário de Estado, John Quincy Adams, datado de Lisboa, 28 
de Outubro de 1820. 

1 4 4 Id., ibid.. Despachos do cônsul Israel Pemberton Hutchinson para o Secretário de Estado, John 
Quincy Adams, datados de Lisboa, 23 de Dezembro de 1820 e 17 de Fevereiro de 1821. "The 
Constitution is very liberal and in general gives satisfaction to the nation, but the nobles and 
all who holds public employments and sinecures are discontented, as they lose all their 
privileges and most likely their places. The declaration of England that she will not interfere 
with the political change in Europe gives great satisfaction and strength to the constitutional 
party here." Id., Ibid., Despacho do cônsul Israel Pemberton Hutchinson para o Secretário de 
Estado, John Quincy Adams, datado de Lisboa, 15 de Março de 1821. 

1 4 5 Id., (bid., Despacho do cônsul Israel Pemberton Hutchinson para o Secretário de Estado, John 
Quincy Adams, datado de Lisboa, 3 de Julho de 1821. 

1 4 6 Id., ibid.. Despachos do cônsul Israel Pemberton Hutchinson para o Secretário de Estado, John 
Quincy Adams, datados de Lisboa, 9 de Junho de 1821 e 3 de Julho de 1822; cópia das notas 
do consul Israel Pemberton Hutchinson para o Ministro dos Negócios Estrangeiros, Anselmo 
José Braancamp, datadas de Lisboa, 29 de Maio e 7 de Junho de 1821, anexas ao despacho de 
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8.2. Porto 

8.2.1. Os Clamouse Browne 

Até finals de 1791 os Estados Unidos não parecem ter tido nenhum 
representante consular na cidade do Porto. Foi o cônsul de França, 
Domingos de Clamouse Browne, quem, até esta altura, prestou auxílio aos 
cidadãos americanos no burgo por tuense , especialmente duran te a 
Revolução Americana. Esta afirmação é feita pelo próprio em carta enviada, 
a 1 de Outubro de 1791, ao ministro residente David Humphreys, na qual 
solicitava para o seu primogénito, Bernardo de Clamouse Browne, o cargo de 
vice-cônsul dos Estados Unidos no Porto. Como era um jovem de mérito 
considerável e capaz de exercer as funções solicitadas, David Humphreys 
aconselhava a nomeação de Bernardo de Clamouse Browne, cuja família era 
portuense com ascendentes franceses, irlandeses, holandeses e flamengos e 
Domingos de Clamouse Browne um comerciante opulento, tido em muito 
boa conta pelo diplomata americano. 

No entanto, para que tal nomeação pudesse ter lugar, tornava-se 
necessário dar a conhecer ao gabinete de Lisboa, de forma oficial, que o 
governo estadunidense também autorizava cidadãos seus a actuarem como 
agentes consulares portugueses na América. Segundo Luís Pinto de Sousa 
Coutinho sem es ta permissão seria impróprio pa ra as autoridades 
portuguesas darem o seu consentimento. Humphreys explicou então, ao 
ministro, que nada impedia Portugal de empregar americanos como 
cônsules, até porque os Estados Unidos estavam interessados em promover 
o comércio entre os dois países1 4 7 . 

9 de Junho de 1821; cópia da nota do Ministro dos Negócios Estrangeiros, Anselmo José 
Braancamp, para o cônsul Israel Pemberton Hutchinson, datada de 16 de Junho de 1821, 
anexa ao despacho de 3 de Julho de 1821. 

1 4 7 "At Oporto, where the number of vessels which have arrived from America this year is greater 
than usual, there is much more occasion for the immediate nomination of a consul. By the letter 
from Mr. Dominick Browne (who is consul of France at Oporto) which I do myself the honor to 
enclose, you will perceive that he wishes the office of vice-consul may be conferred on his son 
Mr. Bernard Clamouse Browne. I have taken pains to make enquiries respecting the 
circumstances alluded to, and find that Mr. Browne has very considerable merit for the 
assistance he has given to our countrymen on all occasions. I find also that his son is a 
promising young man and very competent to the discharge of the duties of the office solicited. I 
therefore think the public interest might probably be promoted by the appointement . But in 
case of that appointment, it may be necessary to signify to this government officially, that the 
government of the United States grants permission to their citizens to act in a consular capacity 
for Her Most Faithful Majesty: as M. de Pinto informed me, without such permission it would be 
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Edward Church, a quem competia este provimento, na sua qualidade 
de cônsul geral, acabou por designar Bernardo de Clamouse Brown vice-
cônsul, cargo que passou a ocupar a partir da Primavera de 1794. Três anos 
depois, o então cônsul Thomas Bulkeley, por não saber da s u a existência, 
queria nomear um súbdito português de apelido Sampaio. O governo de 
Lisboa hesitou, porém, em sancionar esta escolha, devido a diligências 
levadas a cabo por Bernardo de Clamouse Browne que para o efeito se 
des locara à capi ta l . Es te teve u m a en t rev i s ta com o min i s t ro 
plenipotenciário William Smith, a quem, além de se queixar da situação em 
que se encontrava, falou da riqueza e importância da sua casa comercial, 
das ligações da sua família e das boas graças de que gozava na corte. No 
decurso deste encontro, Smith explicou que estava em Portugal apenas há 
dois meses e meio, não tendo ainda ouvido falar dele. E, ao mesmo tempo, 
declarava-se também convicto que o Secretário de Es tado ignorava a 
presença de um vice-cônsul no Porto. Pickering, de facto, desconhecia que 
Browne exercia tais funções, desde há alguns anos, tendo apenas solicitado 
a Thomas Bulkeley e William Smith informações acerca do carácter de 
Sampaio. Tudo parecia, al iás, indicar que o Secretár io de Estado 

improper to accord a similar indulgence here. I assured him that practice was permitted by the 
United States in favor of other nations; and that I was well persuaded there could be no 
objections to prevent the Portuguese government from employing citizens of the United States 
in a consular character: especially as we are sincerely disposed to give every facility to promote 
an extensive and beneficial intercourse between the two nations." Id., Despatches from United 
States Ministers to Portugal, vol. 3 (November 19, 1790 — September 17, 1793), (National 
Archives microfilm publication, M43, rolo 2). Despacho nfi. 39 do ministro residente, coronel 
David Humphreys, para o Secretário de Estado, Thomas Jefferson, datado de Lisboa, 22 de 
Novembro de 1791; "Mr. Barclay (who I hope is safe arrived and to whom I present my best 
respects) will acquaint you Sir however I have been devoted to the service of the United States, 
especially during the Revolution, in assisting the poor prisonners that came this way, & since I 
have render'd the crew of the American vessels come here, the services that laid in my power, 
they having no one else whom to apply for protection. If this be a title to deserve your 
benevolence and esteem, I dare be so bold as to request your protection in procuring for my 
eldest son Bernard de Clamouse Browne a commission to be viceconsul here for the Congress 
of the United States, which I shall look upon as a particular honour confer'd on my son and 
myself, as I have that of being with the greatest respects." Id., tbid. Despacho de Domingos de 
Clamouse Browne para o ministro residente, David Humphreys, datada do Porto, 1 de Outubro 
de 1791 anexa ao despacho n°. 39 de 22 de Novembro de 1791; Id., Despatches from United 
States consuls in Lisbon, vol. 4 (November 9, 1807 — June 30, 1826), (National Archives 
microfilm publication, T180, rolo 4). Cópia do despacho do vice-cônsul Francisco de Clamouse 
Browne para o cônsul Israel Pemberton Hutchinson, datado do Porto, 6 de Novembro de 1821, 
anexo ao despacho do cônsul Israel Pemberton Hutchinson, para o Secretário de Estado, John 
Quincy Adams, datado de Lisboa, 26 de Janeiro de 1822. Vide Anexo II, doe. nQ. 46. Id., 
Despatches from United States Ministers to Spain, vol. 3 (January 28, 1795 — October 17, 
1797), (National Archives microfilm publication, M31 rolo 4). Despacho nB. 40 do ministro 
residente, coronel David Humphreys, para o Secretário de Estado, Timothy Pickering, datado 
de Lisboa, 30 de Abril de 1796. ALCOCHETE, Nuno Daupiàs — As casas de morada de 
Bernardo de Clamouse. "Boletim Cultural da Câmara Municipal do Porto", Porto, 23 (1-2), Mar.-
Jun., 1954, p. 216-244. 
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considerava vago o posto de vice-cônsul no burgo portuense, pois, caso 
contrário, teria também solicitado informações acerca de Browne. Assim, 
pensando que o lugar estava livre, o plenipotenciário havia recomendado a 
Thomas Bulkeley a nomeação de Sampaio. Uma vez que j á informara 
Pickering e o próprio candidato desta escolha, não poderia aconselhar o 
cônsul a retirar a comissão dada. Nestas circunstâncias, a única coisa a 
fazer era levar os factos ao conhecimento do Secretário de Estado 
americano, explicando que Bernardo de Clamouse Browne pertencia a uma 
respeitável firma comercial e ocupava o posto de vice-cônsul desde 1794, não 
tendo ouvido nada em seu desabono. 

Os contactos da família Clamouse Browne na corte eram de facto 
importantes. Um dos seus amigos era nada mais nada menos que o 
responsável pela pasta dos negócios estrangeiros, Luís Pinto de Sousa 
Coutinho, o qual embargara a comissão dada a Sampaio, sob o pretexto que 
se tratava de um súbdito português. Esta não passava, porém, de uma 
desculpa sem nexo, pois anteriormente o governo autorizara a nomeação de 
um outro português para o posto de vice-cônsul dos Estados Unidos. 
Segundo William Smith a falta de atenção e a negligência de Bernardo de 
Clamouse Browne colocavam as autoridades americanas perante um dilema 
desagradável. Assim, ou o vice-cônsul era afastado do cargo exercido durante 
três ou quatro anos, sem quaisquer queixas, ou as autoridades americanas 
tinham de aceitar que a nomeação dos seus cônsules fosse feita pela corte 
de Lisboa, através de favoritismos. Os amigos de Sampaio, por seu lado, não 
estavam de braços cruzados e prometiam conseguir a autorização necessária 
por parte das autoridades por tuguesas . Além disto, o coronel David 
Humphreys escrevera ao seu colega de Lisboa, dando-lhe boas referências 
acerca de Clamouse Browne, contra quem jamais recebera qualquer queixa, 
e cuja família prestara os mais relevantes serviços aos Estados Unidos, 
quando estes não tinham qualquer representante oficial na cidade do Porto. 

Na opinião de William Smith todo este assunto era uma fonte de 
embaraço, pois, caso Bernardo de Clamouse Browne continuasse no posto, 
não quereria ter mais contactos com Thomas Bulkeley. Aliás, a opinião do 
plenipotenciário americano sobre o a inda vice-cônsul não era muito 
favorável. Considerava que este possuia uma boa dose de orgulho, muita 

909 



vaidade e pouco senso, não sendo também destituído de um pouco do 
espírito português de vingança148 . 

Clamouse Browne conseguiu os seus intentos, apesar das diligências 
de William Smith, o que mostra a influência dos seus conhecimentos nas 
altas esferas do estado. Não só o governo não confirmou a designação de 
Sampaio, com o pretexto de que este era um súbdito português, como ainda 
vedou aos nacionais a possibilidade de exercerem funções consulares em 
representação de qualquer potência estrangeira. Para o ministro americano 
esta resolução era evidentemente do interesse de Bernardo de Clamouse 
Browne e dos seus amigos, apesar dele próprio ser um súbdito português. A 
lei não parecia, assim, ter efeitos retroactivos, pois, muito recentemente fora 
ratificada a designação de naturais de Portugal como vice-cônsules dos 

"I informed you in my last that Mr. Bulkeley had signed a commission of vice consul at Oporto 
for Mr. Sampayo and that this government had not yet sanctioned it. I also then conjectured 
that the delay was occasioned by the manoeuvres of Mr. Brown, the former vice consul, who 
has arrived here from Porto. Yesterday he paid me a visit and complained much of the cruelty 
of his situation, having held the office of vice consul since the Spring of 1794 under the 
appointment of Mr. Church, sanctioned by this court: he also spoke to at length on the wealth 
and importance of his house and family connexions, and on his interest at court. I told him that 
I had been two months and a half in Portugal, as the minister of the United States and had 
heard nothing of him, that I beleived you did not know any thing about him, as your letter to 
Mr. Cramond only required on my part and that of Mr. Bulkeley an inquiry into the character of 
Mr. Sampayo, which implied that you considered the office as vacant, otherwise you could have 
required some account of him also; that had he notified to me his being vice consul before Mr. 
Sampayo's appointment. I should certainly have stated that circumstance to you, but having 
every reason to consider the office as vacant, I had recommended to Mr. B to appoint Mr. 
Sampayo as his vice consul; that in the present stage of the business, having announced to you 
and Mr. Sampayo his appointment, I could not advise Mr. B. to withdraw the commission, and 
that all I could do, would be to state all the facts to you, and that he, Mr. Brown was of a very 
respectable house and had held office since 1794 and that I had heard nothing to his 
disadvantage. In the mean time, Sampayo's commission is now embargoed in Mr. Pinto's office, 
because he has some friendship for Brown's formerly under pretext of a difficulty about 
Sampayo's being a Portuguese, tho another commission for a Portuguese, to be our vice consul 
at another port, passed without any difficulty whatever. From Brown's own neglect and 
inattention, we are thus brought into a very disagreable dilemma; either Brown must be 
removed without any complaint, after having held the office between three and four years, or we 
must suffer the court here, thro favoritism, to appoint our consuls. Having thus stated the facts, 
I shall wail your opinion on the subject, in case Mr. Pinto should withhold his exequatur: I will 
add, that Sampayo's friends here, who are also busy, assure me that they will succeed in 
getting his commission through the office. At this moment, I have received a letter from colonel 
Humphries, speaking favorably of Mr. Brown (who had written to him) against whom he has 
never heard any complaint and whose family he states to have rendered services at Porto to the 
Americans, when we had no public agent there. This business is full of embarassment, for 
should he remain vice consul, I apprehend he will not draw wile with Mr. Bulkeley, after what 
has passed. He appears to possess a great deal of pride, more vanity and little sense, and not 
to be destitute of a little Portuguese spirit of revenge." Id., Despatches from United States 
Ministers to Portugal, vol. 5 (August 20, 1797 — September 13, 1801) (National Archives 
microfilm publication, M43, rolo 4). Despacho do ministro plenipotenciário, William Smith, para 
o Secretário de Estado, Timothy Pickering, datado de Lisboa, 30 de Novembro e 2 de Dezembro 
de 1797; A.N.T.T., Ministério dos Negócios Estrangeiros, Arquivo Central, correspondência das 
legações estrangeiras em Lisboa, caixa 410 (1790-1805). Nota do cônsul Thomas Bulkeley 
para o Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa 
Coutinho, datada de Lisboa, 9 de Dezembro de 1797. 
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Estados Unidos e de outras potências. Ante isto, nada mais havia a fazer, 
excepto aceitar Clamouse Browne ou nomear uma terceira pessoa para o 
Porto. A primeira solução, contudo, era a mais expediente até porque não se 
podia apontar coisa alguma a Bernardo de Clamouse Browne, a não ser o 
facto de não ter informado Thomas Bulkeley, logo após a sua chegada, do 
posto que ocupava. Além do mais, o vice-cônsul tivera uma conversa com o 
representante americano, na qual, além de assegurar que cumpriria as 
instruções de Bulkeley, manifestava a sua amizade para com os Estados 
Unidos. Tendo em conta tudo isto, Smith achava melhor deixar ficar assim a 
questão, pelo menos, de momento1 4 9 . 

A 3 de Março de 1798, Timothy Pickering enviou um despacho para 
Thomas Bulkeley, no qual referia que dada a oposição da corte de Lisboa à 
nomeação de Sampaio e o bom carácter e mérito de Clamouse Browne, 
patentes numa carta do coronel David Humphreys, ficavam removidas todas 
as dúvidas acerca da sua manutenção no posto de vice-cônsul no burgo 
portuense150 . 

1 4 9 "I have received your letter respecting Mr. Sampayo and in addition to my several letters on the 
subject of his appointment have now to inform you that this government has refused to confirm 
his commission as vice consul at Porto on account of his being a Portuguese, Her Majesty 
having come to a recent determination not to allow hereafter any of Her subjects to serve any 
foreign power as consul or vice consul. This determination is evidently the result of Mr. 
Brown's interest and that of his friends; for he is himself a Portuguese, and very lately 
commissions have passed without any difficulty, as vice consuls for the United States and 
other persons. Mr. Bulkeley will forward to you a copy of Mr. Pinto's letter on this subject. 
Nothing now remains to be done but to suffer Mr. Brown to continue as vice consul or to 
appoint some third person. The former appears the most expedient as there is nothing to 
alledge against Mr. Brown, except his omission for so long a time to apprize Mr. Bulkeley (after 
his arrival here) of his being the American vice consul at Porto and which has been the cause 
of a great deal of trouble and embarassment, for I find that omission and disrespect were the 
causes of his being superseded. Mr. Brown has called on me and given me assurances of his 
pursuing faithfully Mr. Bulkeley's instructions and of his attachment to the United States; then 
I think we had better let the matter rest for the present." Id., ibid. Despacho do ministro 
residente, coronel David Humphreys, para o Secretário de Estado, Timothy Pickering, datado 
de Lisboa, 15 de Dezembro de 1797; N.A.R.A. General records of the Department of State, 
Central files, Despatches from United States consuls In Lisbon, vol. 4 (November 9, 1807 — 
June 30, 1826), (National Archives microfilm publication, T180, rolo 4). Cópia do despacho do 
vice-cônsul Francisco de Clamouse Browne para o cônsul Israel Pemberton Hutchinson, 
datado do Porto, 6 de Novembro de 1821, anexo ao despacho do cônsul Israel Pemberton 
Hutchinson, para o Secretário de Estado, John Quincy Adams, datado de Lisboa, 26 de Janeiro 
de 1822. Vide Anexo II, doc. ne. 46. 

150 »T h e objection on the part of the court of Portugal to the admission of Mr. Sampayo to your 
consular agent at Oporto, and the good character and merit of Mr. Bernard Clamouse Browne, 
ascribed to him by colonel Humphreys in his letter of which you inclosed a copy, remove all 
doubt of the propriety of your confirming Mr. Browne in the office, which I did not before know, 
that he had long exercised." Id., Diplomatic and Consular Instructions, 1791-1801, vol. 4 
(February 1, 1797 — November 30, 1798), p . 238-239. (National Archives microfilm 
publication, M28, rolo 4). Despacho do Secretário de Estado, Timothy Pickering, para o cônsul 
Thomas Bulkley, datado de Filadélfia, 3 de Março de 1798. 
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Bernardo de Clamouse Browne soube fazer apreciar os seus serviços 
pelo ministro americano. Assim, quando pretendeu ser elevado à categoria 
de cônsul, de modo a receber a sua nomeação directamente do executivo 
estadunidense e não poder ser demitido pelo cônsul residente em Lisboa, 
encontrou todo o apoio por parte de William Smith. Este não via qualquer 
inconveniente nestas pretensões, desde que Browne continuasse a receber 
instruções de Thomas Bulkeley. O agente consular portuense não punha, 
porém, qualquer objecção em corresponder-se com o cônsul americano em 
Lisboa, nem em aceitar as ordens que este lhe enviasse. A tudo isto, o 
plenipotenciário, que parece ter mudado de opinião acerca de Bernardo de 
Clamouse Browne, acrescentava que este era uma pessoa merecedora, sendo 
a sua casa comercial muito respeitável e amiga dos Estados Unidos1 5 1 . 
Apesar da documentação por nós compul sada não nos dar mais 
informações, esta pretensão parece não ter sido aceite pelas autoridades 
estadunidenses. Contudo, após a morte de Bernardo de Clamouse Browne, o 
seu irmão Francisco, foi, em 1805, nomeado vice-cônsul dos Estados Unidos 
no Porto152 . 

8.2.2. Joseph Camo 

Convém, ainda, referir o caso de Joseph Camo, comerciante e sócio 
da firma britânica Webb, Campbell, Gray & Camo. Segundo Charles Sellers, 
autor da obra Oporto, Old and New, Camo era um cidadão americano, que a 

151 " M r B e r n a r d Clamouse Browne, our vice-consul at Oporto, is very desirous of being appointed 
consul, because he will then receive his appointment directly from the executive and not be 
removable by this consul at Lisbon; he alledges that this, by making him an officer of more 
consideration at Oporto, will better enable him to serve the United States: as he has no 
objection to correspond with and receive his instructions from the consul at Lisbon I am not 
aware that any inconveniences can result from giving him the commission of consul, subject 
however to receive, as at present, his instructions from Mr. Bulkeley. If this can be done 
without breaking in upon any system it would give me pleasure, Mr. Browne being a very 
deserving character and his house a most respectable one and very friendly to our country." 
Id., Despatches from United States Ministers to Portugal, vol. 5 (August 20, 1797 — September 
13, 1801) (National Archives microfilm publication, M43, rolo 4). Despacho nB. 20 do ministro 
plenipotenciário, William Smith, para o Secretário de Estado, Timothy Pickering, datado de 
Lisboa, 12 de Junho de 1799. 

1 5 2 Id., Despatches from United States consuls In Lisbon, vol. 4 (November 9, 1807 — June 30, 
1826), (National Archives microfilm publication, T180, rolo 4). Cópia do despacho do vice-
consul Francisco de Clamouse Browne para o cônsul Israel Pemberton Hutchinson, datado do 
Porto, 6 de Novembro de 1821, anexo ao despacho do cônsul Israel Pemberton Hutchinson, 
para o Secretário de Estado, John Quincy Adams, datado de Lisboa, 26 de Janeiro de 1822. 
Vide Anexo II, doe. nQ. 46. 
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certa altura terá pretendido ser nomeado, pelo seu governo, para funções de 
alguma forma ligadas ao seu país, possivelmente as de cônsul no Porto. Este 
negociante permaneceu no burgo por tuense , en t re 1808 e 1811 , 
desenvolvendo uma actividade eficiente em prol da casa de que era 
associado. Numa carta datada de 10 de Outubro de 1808, da autoria de 
Francis Gray, também ele membro da Webb, Campbell, Gray & Camo, 
manifestava-se a esperança numa possível nomeação de Joseph Camo, 
embora o cargo não seja especificado, caso Mr. Munroe vencesse a eleição. 
Como se sabe, James Monroe concorreu às presidenciais de 1808, sendo 
derrotado por James Madison. Infelizmente na documentação por nós 
consultada, até agora, não encontrámos qualquer referência a Joseph Camo, 
nem conseguimos sequer determinar se este homem era um cidadão 
americano, ou se o Mr. Munroe em questão era James Monroe, candidato 
presidencial em 1808 e mais tarde 5Q. Presidente dos Estados Unidos1 5 3 . 

8.2.3. Alexander Burton 

Em 1821, J ames Monroe nomeou um nova-iorquino, Alexander 
Burton, cônsul para o Porto e Figueira da Foz, bem como para as regiões 
circundantes. Burton, que nascera em 1780 e já residira em Lisboa, partiu 
de Nova Iorque para Portugal a 13 Setembro de 1821, a bordo do navio 
Alexander, tendo chegado à barra do Tejo a 23 de Outubro desse ano. Depois 
de ter observado a quarentena imposta aos barcos americanos apresentou-se 
ao ministro dos Negócios Estrangeiros, Silvestre Pinheiro Ferreira, de forma 
a obter o necessário exequatur. Todavia, apesar das diligências de Burton, o 
gabinete de Lisboa não reconheceu a sua comissão, pelo que teve de 
regressar à América154. Refira-se, contudo, que ainda antes de encetar 

1 5 3 SELLERS, Charles — Oporto, Old and New, London, Herbert E. Harper, 1899, p. 128-129; 
RIBEIRO, Jorge Martins, ob. cit., p. 24-26 e The American presence in Oporto in the beginning 
of the 19th century. In "New Lights on the Peninsular War. International Congress on the 
Iberian Peninsula. Selected Papers 1780-1840", s.l., The British Historical Society of Portugal, 
1991, p. 295-296. 

1 5 4 RIBEIRO, Jorge Martins — The American presence in Oporto in the beginning oj the 19th 
century, p. 297; H.S.P., Ogden D. Wilkinson Papers, despacho do Secretário de Estado, John 
Quincy Adams, para o cônsul Alexander Burton, datado de Washington, 11 de Março de 1822; 
N A R A. General records of the Department of State, Central files, Despatches Jrom United 
States consuls in Lisbon, vol. 4 (November 9, 1807 — June 30, 1826), (National Archives 
microfilm publication, T180, rolo 4). Despacho do consul Israel Pemberton Hutchinson, para o 
Secretário de Estado, John Quincy Adams, datado de Lisboa, 20 de Setembro de 1821. Vide 
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viagem para o Porto, obtivera permissão para, durante o Inverno, visitar os 
Estados Unidos, a fim de tratar de assuntos pessoais1 5 5 . 

A 20 de Setembro de 1821, o cônsul Hutchinson mostrava-se 
admirado por esta nomeação, até porque pouco tempo antes tivera a 
oportunidade de falar com o Presidente e com o Secretário de Estado acerca 
das relações luso-americanas. Assim, na sua opinião James Monroe estava 
mal informado, pois caso contrário, nunca teria separado os consulados de 
Lisboa e Porto, subtraindo este último à jurisdição do primeiro. Chamava 
também a atenção para o facto de, nos oito anos anteriores, se ter 
empenhado no serviço dos Estados Unidos, pelo que esperava ter dado 
provas satisfatórias da sua capacidade. Por outro lado, se, do ponto de vista 
pecuniário, os r end imen tos do consu lado po r tuense e r am pouco 
significativos, já politicamente este era muito importante. 

Todos os cônsules estrangeiros residentes em Lisboa, nomeadamente 
o britânico, o francês, o russo e o holandês, t inham jurisdição sobre todo o 
país e nomeavam um vice-cônsul para o Porto. Isto dava-lhes influência e 
respeitabilidade junto do governo, perante quem os funcionários dos vários 
serviços públicos sediados na cidade eram subservientes. Aliás, dada a 
natureza do regime político português, a resolução de divergências de 
carácter comercial era remetida, pelos vice-cônsules, pa ra o cônsul em 
Lisboa. Tornava-se necessário ainda, ter em atenção que, se nos dois anos 
anteriores, apenas quatro navios estadunidenses haviam demandado a barra 
do Douro, as perspectivas futuras, relativamente ao comércio luso-
americano, também não eram muito animadoras . De facto, as taxas 

Anexo II, doe. nQ. 44. Data de 28 de Maio de 1821 o envio da comissão e das instruções a 
Alexander Burton, embora a nomeação tivesse tido lugar dois dias antes. Id, Consular 
Instructions of the Department of State, vol. 2 (March 12, 1817 — May 31, 1828), p . 230 
(National Archives microfilm publication, M78, rolo 2). Despacho de Daniel Brent, para o cônsul 
Alexander Burton, datado de Washington, 28 de Maio de 1821; A.N.T.T., Ministério dos 
Negócios Estrangeiros, Arquivo Central, correspondência das legações estrangeiras em Lisboa, 
caixa 412 (1820-1833). Notas do cônsul Alexander Burton para o Ministro e Secretário de 
Estado dos Negócios Estrangeiros, Silvestre Pinheiro Ferreira, datadas de Lisboa, 28 de 
Outubro, 20 de Novembro e 17 de Dezembro de 1821; Id., correspondência expedida, 
correspondência para as Legações e Consulados Portugueses. Washington, livro 158 (1810-
1826). Despacho do Ministro e Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, Silvestre 
Pinheiro Ferreira, para o encarregado de negócios interino, José Amado Grehon, datado de 
Lisboa, 12 de Janeiro de 1822, fis. 30v. 

1 5 5 N.A.R.A. General records of the Department of State, Central files. Consular Instructions of the 
Department of State, vol. 2 (March 12, 1817 — Mag 31, 1828), p. 235 (National Archives 
microfilm publication, M78, rolo 2). Despacho de Daniel Brent, para o cônsul Alexander Burton, 
datado de Washington, 28 de Agosto de 1821. 
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alfandegárias, sobre a maior parte dos artigos estrangeiros persistiam 
elevadas, estando proibida a importação de farinha e de cereais. E, seis 
meses em cada um dos cinco anos anteriores, os portos portugueses, com 
excepção do de Lisboa, t inham estado fechados às embarcações dos Estados 
Unidos, por razões de saúde, determinações estas que acabavam de ser 
renovadas. Por todos estes motivos, Hutchinson considerava insuficiente o 
rendimento do consulado para a subsistência de Alexander Burton, achando 
que este não se aguentaria no posto mais de três meses. 

As razões do cônsul americano para não querer ninguém no Porto 
eram, porém, menos nobres. Seria uma humilhação se Burton iniciasse as 
suas funções, pois, mostrar ia falta de confiança, por parte dos seus 
superiores e constituiria uma excepção entre os outros cônsules, alguns dos 
quais representavam nações que t inham trocas comerciais, várias vezes 
superiores às dos Estados Unidos, com o burgo portuense. Deste modo, 
achava ser do interesse do seu país, que nos pequenos portos, a 
representação consular estivesse entregue a um português respeitável, o que 
seria preferível a ter aí um cidadão americano que passasse fome ou tivesse 
de se endividar. E Israel Pemberton Hutchinson aproveitava a oportunidade 
para elogiar o vice-cônsul Francisco de Clamouse Browne, um ilustre 
portuense, sócio de u m a casa comercial importante, além de fluente na 
língua inglesa. Ocupava o posto há mais de vinte anos, tendo sempre dado 
provas de grande actividade, diligência e interesse. De resto, a s u a 
subsituição seria considerada pelos habi tantes da cidade como uma 
injustiça perpetrada pelo executivo de Washington. 

O cônsul afirmava, ainda, ter j á sido várias vezes abordado por 
cidadãos americanos, que lhe solicitavam o cargo, tendo-lhes sempre 
assegurado, se obtivesse o consentimento do Secretário de Estado, ser seu 
dever nomeá-los. Contudo, estes, depois de se informarem acerca das 
condições do posto consular, decidiam não se candidatar. E, para dar força 
a toda a sua argumentação, apontava o exemplo do consulado de Setúbal, 
ocupado por um natural de Lisboa, Charles Oneill, que acumulava estas 
funções com as de cônsul da França e da Rússia. Assim, em sua opinião, 
nenhum porto português, com excepção do de Lisboa, gerava rendimentos 
suficientes para s u s t e n t a r um cônsul . Além do mais , o facto do 
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representante consular, residente na capital, ter jurisdição sobre todo o país 
contribuia em muito pa ra a s u a respeitabil idade, o que era mui to 
importante para os Estados Unidos, tanto do ponto de vista comercial como 
político. Deste modo, mostrava-se esperançado que o Presidente revogasse a 
nomeação de Alexander Burton1 5 6 . 

Francisco de Clamouse Browne, como é óbvio, t ambém não se 
mostrou satisfeito com a decisão de J a m e s Monroe, declarando-se 
profundamente ferido nos seus sentimentos, por ter sido demitido, sem 
qualquer causa aparente, de um posto que se encontrava nas mãos da sua 
família desde a independência dos Estados Unidos. Depois de fazer um 
historial acerca do modo como o pai e o irmão, bem como ele próprio, 
haviam sido nomeados e exercido o cargo, declarava-se ciente de ter 
desempenhado as suas funções com zelo e favorecido sempre os interesses 
dos cidadãos estadunidenses. O facto de possuir uma fortuna avultada e de 
ser sócio de uma das principais casas comerciais do país fazia com que o seu 
interesse por este cargo não tivesse nada a ver com os emolumentos a ele 
inerentes, os quais eram, aliás, excessivamente insignificantes. Tal como o 
seu falecido irmão, era atraído pela honra e pelos privilégios que o posto 
proporcionava. Dado querer cont inuar em funções e achar que a s u a 
substituição se devia a intrigas, pedia a Israel Pemberton Hutchinson para 
expor ao governo americano a sua pretensão de ser confirmado no lugar de 
vice-cônsul dos Estados Unidos na cidade do Porto1 5 7 . 

Hutchinson teve uma conversa com Alexander Burton, acerca da 
nomeação de que fora alvo, e recomendou-lhe que esperasse por u m a 
comunicação de John Quincy Adams relativamente ao assunto. No entanto, 
o cônsul sabia que os amigos de Francisco de Clamouse Browne t inham 
feito diligências junto do ministro dos Negócios Estrangeiros, solicitando a 
sua intervenção, de forma a que Browne continuasse no cargo. E, quando 

1 5 6 Id., Despatches from United States consuls in Lisbon, vol. 4 (November 9, 1807 — June 30, 
1826), (National Archives microfilm publication, T180, rolo 4). Despacho do cônsul Israel 
Pemberton Hutchinson, para o Secretário de Estado, John Quincy Adams, datado de Lisboa, 20 
de Setembro de 1821. Vide Anexo II, doc. n°. 44. 

1 5 7 Id., ibid. Cópia do despacho do vice-cônsul Francisco de Clamouse Browne para o cônsul 
Israel Pemberton Hutchinson, datado do Porto, 6 de Novembro de 1821, anexo ao despacho do 
cônsul Israel Pemberton Hutchinson, para o Secretário de Estado, John Quincy Adams, datado 
de Lisboa, 26 de Janeiro de 1822. Vide Anexo II, doe. n s . 46. 
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Silvestre Pinheiro Ferreira quis saber se algumas ordens ou instruções, sobre 
esta matéria, t inham sido recebidas por Hutchinson, este informou-o que, 
embora j á tivesse escrito ao Secretário de Estado, a inda não recebera 
nenhuma resposta. O ministro português explicou, então, que dado a carta-
patente de Alexander Burton conter algumas irregularidades, D. João VI 
suspenderia a confirmação de Burton até à chegada do despacho de Quincy 
Adams. Embora, na opinião de Hutchinson, a nomeação fosse perfeitamente 
válida, o ministro replicou que, como o comércio entre o Porto e os Estados 
Unidos era insignificante ou quase nulo, uma demora de alguns meses não 
acarretaria qualquer inconveniente. Alexander Burton, entretanto, regressou 
aos Estados Unidos1 5 8 . 

Como acabámos de ver, tanto Israel Pemberton Hutchinson como 
Francisco de Clamouse Browne opuseram-se veementemente à designação de 
Burton. Este facto levou-o a atribuir aos dois representantes americanos a 
culpa por terem lançado dúvidas acerca da validade da nomeação, dizendo 
que se encontrava pendente em Washington um protesto. De facto, de 
acordo com o ministro Silvestre Pinheiro Ferreira, o exequatur não fora 
concedido, porque tanto o cônsul geral como o vice-cônsul tinham declarado 
"achar-se affecta ao governo dos Estados Unidos uma reclamação em 
contrario". No entanto, uma vez na América, Burton soube que o Senado 
tinha confirmado o seu provimento. Tudo isto, não deixou, obviamente, de 
lhe causar prejuízos financeiros e, apesar de ter manifestado interesse em 
voltar a Portugal, n u n c a exerceu as funções para que havia sido 
nomeado159 . 

1 5 8 Id., Ibid. Despacho do cônsul Israel Pemberton Hutchinson, para o Secretário de Estado, John 
Quincy Adams, datado de Lisboa, 26 de Janeiro de 1822. Vide Anexo II, doe. nB. 48. 

1 5 9 RIBEIRO, Jorge Martins — The American presence in Oporto in the beginning of the 19th 
century, p . 297; A.N.T.T., Ministério dos Negócios Estrangeiros, Arquivo Central, 
correspondência expedida, correspondência para as Legações e Consulados Portugueses. 
Washington, livro 158 (1810-1826). Despacho do Ministro e Secretário de Estado dos Negócios 
Estrangeiros, Silvestre Pinheiro Ferreira, para o encarregado de negócios interino, José Amado 
Grehon, datado de Lisboa, 12 de Janeiro de 1822, fis. 30v; Id., correspondência das legações 
estrangeiras em Lisboa, caixa 412 (1820-1833). Nota do cônsul Alexander Burton para o 
Ministro e Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, Silvestre Pinheiro Ferreira, datada 
de Lisboa 24 de Dezembro de 1821; nota do cônsul Israel Pemberton Hutchinson para o 
Ministro e Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, Silvestre Pinheiro Ferreira, datada 
de Lisboa (Rua do Alecrim), 21 de Dezembro de 1821. 
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Sabemos, porém, que, em Março de 1823, se encontrava em Cádis, 
tendo solicitado a John Quincy Adams, após o falecimento do cônsul John 
Hall, seu amigo íntimo, para ser provido no posto de cônsul nesta cidade 
andaluza, em lugar do do Porto1 6 0 . Alexander Burton acabou por obter a tão 
almejada nomeação, em 2 de Abril de 1824, mantendo-se em funções até 
1856, ano em que se reformou161. 

8.3. Madeira 

8.3.1. Os representantes consulares 

Conforme tivemos oportunidade de referir, no capítulo 4, John 
Marsden Pintard, agente americano no arquipélago madeirense , foi, 
nomeado cônsul em 1790, tendo sido confirmado pelo governo português 
como cônsul no Funchal, no ano seguinte1 6 2 . Tal designação não foi do 
agrado de Richard Lamar Bisset, sócio de uma das mais importantes firmas 
estrangeiras da Madeira, a Lamar, Hill, Bisset & Cs., que pretendia o posto 
para um primo seu. Este lugar era apetecível, pois, caso tivesse sido 
atribuido ao seu parente, além de lhe constituir uma boa colocação, traria à 
casa muitas vantagens do ponto de vista comercial163 . Não conseguimos 
determinar exactamente até quando John Marsden Pintard esteve em 

1 6 0 N.A.R.A. General records of the Department of State, Central files. Despatches from United 
States consuls In Cadiz, 1791-1904 vol. 4 (Jan. 10, 1817 — Dec. 31, 1828), (National 
Archives microfilm publication, T186, rolo 4). Carta do cônsul Alexander Burton para o 
Secretário de Estado John Quincy Adams, datada de Cádis, 13 de Março de 1823; despacho do 
vice-consul Pedro Lassaletta para o Secretário de Estado, John Quincy Adams, datado de 
Cádis, 19 de Abril de 1823. 

1 6 1 Id., Ibid., Despacho do cônsul Alexander Burton para o Secretátrio de Estado, John Quincy 
Adams, datado de Filadélfia, 25 de Abril de 1824; Id., Personnel Records, List oJU.S. Consular 
Officers, 1789-1939, vol. 14 (National Archives microfilm publication, M587, rolo 14); H.S.P., 
Ogden D. Wilktnson Papers, despacho do vice-consul americano em Algeciras para o cônsul 
Alexander Burton, datado de Algeciras, 5 de Julho de 1856. 

1 6 2 Id., Personnel Records, List of U.S. Consular Officers, 1789-1939, vol. 11 (National Archives 
microfilm publication, M587, rolo 11). 

1 6 3 RIBEIRO, Jorge Martins —Alguns aspectos do comércio da Madeira com a América do Norte na 
segunda metade do século XVTII, in «Actas. Ill Colóquio Internacional de História da Madeira», 
Funchal, Secretaria Regional do Turismo e Cultura/Centro de Estudos de História do Atlântico, 
1993, p. 400-401. 
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funções, datando de 15 de Agosto de 1794 o último despacho por ele 

assinado1 6 4 . 
Note-se que, dado o auxílio pres tado a prisioneiros franceses, 

desembarcados no Funchal, a pedido do cônsul gaulês, depois da morte 
deste, Pintard alimentou a esperança de vir a ser escolhido para agente ou 
cônsul da França na Madeira. Ante esta possibilidade, pediu a opinião de 
Thomas Jefferson acerca deste assunto e se poderia acumular estas funções 
com as de cônsul dos Estados Unidos1 6 5 . Na resposta enviada, o Secretário 
de Estado regozijava-se pelo auxílio prestado aos prisioneiros, pois era 
propósito do governo estadunidense demonstrar, em todas as ocasiões, uma 
amizade sincera para com a França e informava-o que ser agente ou cônsul 
desse país não era incompatível com o cargo exercido166. 

As ambições de Pintard não ficaram por aqui, pois, alguns anos 
depois, pretendia o lugar de cônsul em Cádis. Como nesta al tura não 
residisse na Madeira nenhum americano digno de ocupar o referido posto, 
caso houvesse intenção de nomear um novo cônsul para a Madeira, o 
ministro William Smith indicava um irlandês de nome James Hughes, de 28 
anos de idade, naturalizado americano em 1796, que lhe fora recomendado 
como pessoa capaz de desempenhar as funções em questão 1 6 7 . Através da 

1 6 4 N.A.R.A. General records of the Department of State, Central files, Despatches from United 
States consuls In Funchal, vol. 1 (March 21, 1793 — July 16, 1831), (National Archives 
microfilm publication, T205 rolo 1). Despacho do cônsul John Marsden Pintard para o 
Secretário de Estado, Edmund Randolph, datado da Madeira, 15 de Agosto de 1794. 

1 6 5 Id., Ibid., Despachos do cônsul John Marsden Pintard para o Secretário de Estado, Thomas 
Jefferson, datados do Funchal, 27 de Março e 7 de Julho de 1793; cópia de uma carta do 
cônsul francês. De la Tuellier para o consul John Marsden Pintard, datada do Funchal, 26 de 
Março de 1793 anexa ao despacho do cônsul John Marsden Pintard para o Secretário de 
Estado, Thomas Jefferson, datado do Funchal, 27 de Março de 1793. 

1 6 6 Id., Diplomatie and Consular Instructions, 1791-1801, vol. 2 (August 22, J 793 — June 1, 
1 795), p. 25. (National Archives microfilm publication, M28, rolo 2). Despacho do Secretário de 
Estado, Thomas Jefferson, para o cônsul John Marsden Pintard, datado de Filadélfia, 12 de 
Setembro de 1793. 

1 6 7 "Letters from Cadiz inform me that Mr. Pintard means to apply for office of consul of that Port; 
nothing has reached me to prove Mr. Yznardy unworthy of it; on the contrary, he has always 
appeared a faithful officer; he has enemies, who in some instances have been made so by his 
zeal to perform his duties and his anxiety for the honor of the United States. Should there be 
any intention to appoint a new consul for Madeira, a Mr. James Henry Hughes has been 
recommended to me, as very capable of performing the duties - he is a native of Ireland; about 
28 years of age, arrived in Philadelphia in October 1792 and was naturalized in March 96 - I 
don't know of any American house established in Madeira; such a one would merit the 
preference." Id., Despatches from United States Ministers to Portugal, vol. 5 (August 20, 1797 
— September 13. 1801) (National Archives microfilm publication, M43, rolo 4). Despacho n s . 11 
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correspondência dos cônsules americanos em Cádis, por nós consultada, 
verificámos que John Marsden Pintard nunca ocupou o posto de cônsul 
nesse porto1 6 8 . Parece, porém, ter ido para o Rio de Janeiro como secretário 
do ministro plenipotenciário Thomas Sumter, Junior1 6 9 . 

O executivo estadunidense não parece ter aceitado as sugestões do 
seu plenipotenciário, pois este algum tempo depois recomendava um certo 
Anthony Terry de Cádis, para cônsul no Funchal. Entretanto, recebera uma 
carta de Londres, enviada por Daniel Coxe, um homem respeitável, 
descendente de irlandeses, mas nascido e educado em Espanha, onde vivera 
a maior parte da vida, solicitando que o consulado da Madeira fosse 
concedido a Marien Lamar. Tratar-se-ia de um jovem natural dos Estados 
Unidos, sendo o único cidadão americano residente na i lha1 7 0 . Além disto, 
conforme também já tivemos oportunidade de referir, também Bernardo de 
Clamouse Browne se candidatou a este lugar. De qualquer modo, o 
consulado madeirense parece ter estado entregue durante algum tempo a 
Lewis S. Pintard, pois o despacho de 28 de Ju lho de 1802 é por ele 
assinado1 7 1 . Embora não tenhamos encontrado n e n h u m a informação 
acerca do assunto, o seu nome leva-nos a concluir ser familiar de John 
Marsden Pintard. 

do ministro plenipotenciário William Smith para o Secretário de Estado, Timothy Pickering, 
datado de Lisboa, 10 de Novembro de 1798. 

1 6 8 Id., Despatches from United States consuls in Cadiz, 1791-1904, vol. 1 (October 11, 1791 — 
December 15, 1805) (National Archives microfilm publication, T186, rolo 1). 

1 6 9 Id., Despatches from United States Ministers to Brazil, vol. 1 (April 3, 1809 — October 11, 
1813), (National Archives microfilm publication, M121, rolo ) . Despacho nB. 7 do ministro 
plenipotenciário, Thomas Sumter, Junior, para o Secretário de Estado, Robert Smith, datado do 
Rio de Janeiro, 11 de Janeiro de 1811. 

1 7 0 "Some time ago I recommended Mr. Anthony Terry of Cadiz for the consulship of Madeira: I have 
lately received a letter from a Mr. Daniel Coxe of London, applying for that consulship for a Mr. 
Marien Lamar, whom he represents to be a meritorious young man settled in Madeira, and an 
American by birth and the only American settled on the island. Mr. Terry, thó not an American, 
is strongly attached to the interests of the United States, of which he has given repeated proofs: 
he is, I believe of Irish descent, but born and educated in Spain where he has chiefly passed 
his life, and from my personal knowledge is a man of the most respectable character: I know 
nothing either of Mr. Lamar, or Mr. Coxe." Id., Despatches from United States Ministers to 
Portugal, vol. 5 (August 20, 1797 — September 13, 1801) (National Archives microfilm 
publication, M43, rolo 4). Despacho n°. 20 do ministro residente, coronel David Humphreys, 
para o Secretário de Estado, Timothy Pickering, datado de Lisboa, 12 de Junho de 1799. 

1 7 1 Id., Despatches from United States consuls in Funchal, vol. 1 (March 21, 1793 — July 16, 
1831), (National Archives microfilm publication, T205 rolo 1). Despacho de Lewis S. Pintard 
para o Secretário de Estado, James Madison, datado da Madeira, 28 de Julho de 1802. 
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Marien Lamar acabou por ser confirmado cônsul dos Estados Unidos, 
em 2 de Fevereiro de 1803, datando de 17 de Outubro de 1804 o primeiro 
despacho, que encontrámos, assinado pelo seu punho 1 7 2 . Era certamente 
membro da família de Richard Lamar Bisset e parece ter sido escolhido para 
esta posição pelo governador da Madeira. Entretanto, o Senado americano, a 
29 de Dezembro de 1806, ratificou a nomeação de James Leander Cathcart, 
tendo o novo agente consular chegado à Madeira, a 18 de Junho de 1807. Ao 
constatar que Marien Lamar se encontrava ausente do Funchal , foi 
apresentar cumprimentos ao governador, o qual o reconheceu como cônsul. 
A visita foi retribuida antes de Marien Lamar ter conhecimento da chegada 
de Cathcart, o que evitou que o primeiro colocasse qualquer impedimento à 
missão do segundo. Deste modo, Lamar não teve outra alternativa senão 
entregar ao seu substi tuto os livros e os selos do consulado 1 7 3 . Refira-se, 
ainda, que James Leander Cathcart exerceu as funções de cônsul no 
arquipélago maeirense até 18151 7 4 . 

No decurso dos oito anos em que esteve na Madeira viveu com a 
família na Quinta do Descanso durante o Verão e na s u a residência do 
Funchal durante o Inverno. No diário, compilado pela filha e publicado 

1 7 2 Id., Personnel Records, Ltst of U.S. Consular Officers, 1789-1939. vol. 11 (National Archives 
microfilm publication, M587, rolo 11); Id., Despatches from United States consuls tn Funchal, 
vol. 1 (March 21, 1793 — July 16, 1831), (National Archives microfilm publication, T205 rolo 
1). Despacho do cônsul Marien Lamar para o Secretário de Estado, James Madison, datado da 
Madeira, 17 de Outubro de 1804. 

1 7 3 Id., Personnel Records, List of U.S. Consular Officers, 1789-1939, vol. 11 (National Archives 
microfilm publication, M587, rolo 11); "I have the honor to inform you that I arrived in Funchal 
roads on the 18th instant in 28 days from Washington and 24 from the capes after a passage 
so very pleasant that we never handed our top gallant sails but once during the whole time. 

On my arrival I found that the gentleman who was encharged with our affairs by the 
governor had gone to another part of the island upon a party of pleasure, I therefore waited 
upon the governor, was acknowledged by him, and my visit was returned before he knew that I 
had arrived, which effectually put it out of his power to place any impediment in the way of my 
reception had he been so disposed and yesterday he deliver'd up the books and seals of office 
to my secretary, visited me and we are now very good friends." Id., Despatches from United 
States consuls In Funchal, vol. 1 (March 21, 1793 — July 16, 1831), (National Archives 
microfilm publication, T205 rolo 1). Despacho do cônsul James Leander Cathcart para o 
Secretário de Estado, James Madison, datado da Madeira, 23 de Junho de 1807; A.N.T.T., 
Ministério dos Negócios Estrangeiros, Arquivo Central, correspondência das legações 
estrangeiras em Lisboa, caixa 411 (1806-1826). Nota do cônsul William Jarvis para o 
Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, António de Araújo de Azevedo, 
datada de Lisboa, 18 de Maio de 1807. 

1 7 4 N A R A General records of the Department of State. Central files. Despatches from United 
States consuls In Funchal, vol. 1 (March 21, 1793 — July 16, 1831), (National Archives 
microfilm publication, T205 rolo 1). Despacho do cônsul James Leander Cathcart para o 
Secretário de Estado, James Madison, datado da Madeira, 14 de Maio de 1815. 
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postumamente, recorda o período em que serviu no arquipélago como uma 
época de embargo, de ausência de relações comerciais e de guerra. Todavia, e 
apesar da Madeira ter estado ocupada pelos ingleses afirma nunca ter tido 
dificuldades em arranjar provisões. Os filhos, três dos quais nasceram na 
ilha, frequentaram uma escola dirigida por uma senhora inglesa, a quem se 
afeiçoaram. Uma vez terminada a missão, este antigo cativo em Argel e 
antigo cônsul nessa Regência, bem como em Tunis, Tripoli e Livorno 
regressou à América, tendo posteriormente obtido u m a nomeação para 
Cádis175 . Apesar de tudo o que escreveu, ao fim de seis anos de permanência 
no Funchal, Cathcart suspirava por deixar a ilha e ser nomeado para 
Lisboa, classificando a sua estada no arquipélago como a de um honrado 
exílio. Sobretudo, pretendia um posto onde pudesse auferir um vencimento 
suficiente que lhe permitisse sustentar a família176. 

O seu sucessor, o tenente-coronel Robert Hector Macpherson, foi 
designado a 25 de Outubro de 1815 e chegou ao Funchal a 21 de Janeiro de 
1816, onde permaneceu até ao seu falecimento, ocorrido a 1 de Janeiro de 
1817, depois de uma longa e dolorosa doença. Ainda antes da morte de 
Macpherson, John Howard March foi nomeado cônsul, começando a exercer 
as suas funções nos inícios de Janeiro de 1817, mantendo-se neste posto até 
muito para além do fim do período por nós estudado1 7 7 . 

1 7 5 CATHCART, James Leander — The Captives. Eleven years a prisoner In Algiers complied by his 
daughter J. B. Newklrk, La Porte, Ind., Herald Print, s.d., p. III-rV; 310. 

176 «J n a v e i o n g been a candidate for the consulate of Lisbon; may I hope for success, my former 
services probably may be an inducement to government to remove me from this state of 
honorable exile, to a place where I may have an opportunity to provide for my family. 

Altho I have not the honor of being personally known to you, may I request you to mention 
my application to the President in such a manner as to let him know that I still consider myself 
a candidate for that vacancy." N.A.R.A. General records of the Department of State, Central files, 
Despatches from United States consuls In Funchal, vol. 1 (March 21, 1793 — July 16, 1831), 
(National Archives microfilm publication, T205 rolo 1). Despacho do cônsul James Leander 
Cathcart para o Secretário de Estado, James Monroe, datado da Madeira, 26 de Fevereiro de 
1813. 

1 7 7 A confirmação da escolha de Robert Hector Macpherson, data de 16 Janeiro de 1816, poucos 
dias antes da sua chegada ao Funchal. A nomeação de John Howard March data de 21 de 
Outubro de 1816 e a sua confirmação de 17 de Dezembro desse ano. Id., Personnel Records, 
List of U.S. Consular Officers, 1789-1939, vol. 11 (National Archives microfilm publication, 
M587, rolo 11); Id., Despatches from United States consuls In Funchal, vol. 1 (March 21, 1793 
— July 16, 1831), (National Archives microfilm publication, T205 rolo 1). Despachos do cônsul 
Robert Hector Macpherson para o Secretário de Estado, James Monroe, datados de Filadélfia, 
17 de Dezembro de 1815 e da Madeira, 24 de Janeiro de 1816; despacho do cônsul John 
Howard March para o Secretário de Estado, James Monroe, datado da Madeira, 3 de Janeiro de 
1817. 
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8.3.2. O arquipélago face aos acontecimentos dos inícios do século XIX 

J a m e s Leander Cathcar t não deixou de mencionar , na s u a 
correspondência, a passagem do Príncipe D. João pela Madeira, a caminho 
do Brasil, e a chegada, em finais de 1807, das tropas britânicas que iam 
ocupar a i lha1 7 8 . A propósito da situação vivida por Portugal não deixa de 
ser curioso o comentário do cônsul. A Madeira, que ele considerava como 
uma valiosa colónia, fora vítima dos "valentões" do oceano, ou seja, os 
ingleses, enquanto Portugal t inha caído nas mãos do pequeno rufião do 
continente, quer dizer, Napoleão Bonaparte. Enquanto isto, o Príncipe 
Regente, com alguns nobres e padres tinha partido para o Brasil, sem saber 
o que lhe tinha causado mais dano, se os seus pretensos amigos, se os seus 
inimigos declarados. De qualquer modo, apesar da ocupação, a continuidade 
do tráfico comercial entre o arquipélago e os Estados Unidos encontrava-se 

assegurada179. 
A guerra anglo-americana, iniciada em 1812, não deixou também de 

se reflectir na Madeira, tendo barcos americanos sido apresados por vasos de 
guerra britânicos no alto mar e nas águas circundantes da ilha1 8 0 . Além 
disto, o cônsul preocupou-se, tal como, aliás, todos os seus colegas, com os 
assuntos relacionados com os corsários do norte de África181. 

Por seu lado, no despacho de 25 de Março de 1821, o cônsul Robert 
Hector Macpherson faz referência à revolução por tuguesa de 1820, 
escrevendo que os habitantes da Madeira se haviam pronunciado a favor de 
um governo mais liberal, tendo sacudido o poder despótico do rei e aderido 

1 7 8 Id., Ibid. Despachos do cônsul James Leander Cathcart para o Secretário de Estado, James 
Madison, datado da Madeira, respectivamente, 24 de Dezembro de 1807 e 3 de Janeiro de 
1808. 

1 7 9 "..., thus has this valuable colony fallen a victim to the Hectors of the ocean, as Portugal itself to 
the little petulant bully of the continent and the poor Prince Regent has gone with a few nobles 
and priests to his possessions in the Brazils, not knowing which has done him the greatest 
injury - his pretended friends or his declared enemies." Id., ibid. Despacho do cônsul James 
Leander Cathcart para o Secretário de Estado, James Madison, datado da Madeira, 14 de 
Janeiro de 1808. 

1 8 0 Id., ibid. Despachos do cônsul James Leander Cathcart para o Secretário de Estado, James 
Monroe, datados da Madeira, 1, 13 e 29 de Maio de 1813. 

1 8 1 Id., ibid. Despachos do cônsul James Leander Cathcart para os Secretários de Estado, James 
Madison, 7 e 14 de Janeiro de 1808 e James Monroe, 26 de Fevereiro, 1 de Maio, 18 de 
Agosto, 5 de Outubro de 1813 e 13 e Maio e 14 de Agosto de 1815. 
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às cortes de Lisboa. March, no entanto, duvidava que esta mudança se 
revelasse favorável ao comércio americano. Achava, de resto, provável que as 
novas autoridades impusessem direitos elevados sobre todos os produtos 
estadunidenses importados pelos madeirenses. De facto, t inham sido os 
próprios hab i tan tes da ilha quem solicitara tal agravamento, como 
represália pelas altas taxas a que os vinhos da Madeira estavam sujeitos nos 
Estados Unidos1 8 2 . 

8.4. Açores 

8.4.1. Corpo consular 

O primeiro cônsul designado pelo Congresso para o arquipélago 
açoriano parece ter sido Thomas Hickling, como já referimos no capítulo 4. 
No entanto, a 5 de Agosto de 1790 o Senado confirmava John Street como 
vice-cônsul dos Estados Unidos no Faial, o qual, em 1791, pretendia ser 
nomeado cônsul em Lisboa183. 

A 8 de Novembro de 1791, John Street escrevia a Thomas Jefferson, 
dando conta das dúvidas levantadas pela corte de D. Maria I, à nomeação de 
que fora alvo, pelo facto de ter nascido no Faial. As autoridades portuguesas 
só aceitariam a comissão de que fora encarregado, se os Estados Unidos 
reconhecessem a Portugal o direito de nomear americanos como seus 
representantes. 

182 »T h e inhabitants of this island, following the example which had been presented to them in 
Portugal, have unanimously declared themselves in favor of a more liberal government than the 
one they have hitherto been under; accordingly they have shaken off the despotic power of the 
king, and attached themselves to the Cortes of Portugal. Whether the change will be favourable 
to our commerce, is I think doubtful; for it is probable the Cortes will impose a heavy duty on 
the importation of American produce into this island as its inhabitants have petitioned for such 
a law in consequence of the very high duty Madeira Wine is subjected to, above all other white 
wines, in the United States." Id. ibid.. Despacho do cônsul Robert Hector Macpherson para o 
Secretário de Estado, John Quincy Adams, datado da Madeira, 25 de Março de 1821. 

1 8 3 Id., Personnel Records, List of U.S. Consular Officers, 1789-1939, vol. 7 (National Archives 
mtcrofãm publication, M587, rolo 7), Id., Despatches from United States Ministers to Portugal, 
vol. 3 (November 19, 1790 — September 17, 1793), (National Archives microfilm publication, 
M43, rolo 2). Despacho n9. 39 do ministro residente, coronel David Humphreys, para o 
Secretário de Estado, Thomas Jefferson, datado de Lisboa, 22 de Novembro de 1791; Id., 
Diplomatic and Consular Instructions. Foreign Letters of the Continental Congress and the 
Department of State, 1785-1790, vol. 1 (January 14, 1785 — December 23 , 1790), (National 
Archives microfilm publication, M61, rolo 1), p. 379. Despacho do Secretário de Estado, 
Thomas Jefferson, para o vice-consul John Street, datada de Nova Iorque, 5 de Agosto de 1790. 
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John Street pertencia a uma família inglesa, mas fora educado na 
América e aí se naturalizara, pelo que se considerava cidadão americano. 
Numa entrevista tida com Luís Pinto de Sousa Coutinho explicou-lhe a sua 
situação e disse-lhe que as objecções colocadas não t inham razão de ser. O 
secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros terá então exposto o caso à 
rainha, a qual não colocou qualquer obstáculo em aceitar a comissão de 
John Street, como cônsul no Faial, se este renunciasse a todos os direitos e 
privilégios de súbdito português, passando apenas a usufruir dos que, em 
Portugal, gozavam os amer icanos . A tudo isto J o h n Street acedeu, 
congratulando-se com o facto de ser cidadão de pleno direito de uma 
República que na história das nações já ocupava um lugar notável. 

Assim, e apesar de nada possuir em Portugal, a não ser a protecção 
dos seus parentes, considerava reunir as condições para se candidatar ao 
lugar de cônsul-geral dos Estados Unidos em Lisboa. Em sua opinião este 
posto necessitava de uma pessoa que fosse versada nas línguas inglesa e 
portuguesa, bem como nas leis comerciais e navais, devendo, ainda, ter um 
bom conhecimento da política e das leis civis do país onde residia. Além 
disto, a pessoa que exercesse estas funções tinha de ter um tipo de vida 
faustoso, pois a ostentação facilitava a condução dos assuntos, sobretudo 
junto de governos absolutos. 

Apesar de não possuir bens, era parente de Joseph Street d'Arriaga, 
um homem muito conhecido, tanto pelo saber como pelo bom senso, 
detentor de uma fortuna considerável e com bons contactos na corte. John 
Street afirmava, ainda, que Arriaga o animara a propôr-se para este cargo, 
assegurando-lhe todo o seu apoio, inclusive a nível financeiro. Deste modo, 
contentar-se-ia com o vencimento que lhe fosse concedido pelo governo 
americano. Caso o Secretário de Estado quisesse obter informações a seu 
respeito, tanto o coronel David Humphreys como John Telles de Filadélfia 
poderiam afiançar que os seus interesses eram compatíveis com os dos 
Estados Unidos1 8 4 . Na opinião de Humphreys afigurava-se até possível que 

1 8 4 Embora a missiva nâo especifique qual o seu destinatário tudo nos leva a concluir que fora 
enviada a Thomas Jefferson, então Secretário de Estado. Id., Despatches from United States 
consuls In Lisbon, vol. 1 (July, 27, 1791 — December 18, 1802), (National Archives microfilm 
publication, T180, rolo 1). Carta de John Street para o Secretário de Estado, Thomas Jefferson, 
datado de Lisboa, 8 de Novembro de 1791. 
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John Street se tornasse herdeiro da fortuna do primo John Street d'Arriaga, 
daí o interesse do primeiro em permanecer em Lisboa, desempenhando um 
cargo público. Por outro lado, num país como Portugal, onde a maior parte 
dos negócios se efectuavam através de influências e conhecimentos, os dois 
primos achavam que os seus serviços se revelariam valiosos para os Estados 
Unidos185. J ohn Street n u n c a obteve o posto de cônsul em Lisboa, 
mantendo-se no Faial até 1807. 

John Bass Dabney, substi tuto de John Street, chegou à ilha em 
Agosto de 1806, tendo-o ido visitar poucos dias depois de desembarcar, 
recusando-se a abandonar as suas funções até que a comissão de Dabney 
fosse sancionada pela corte portuguesa. Deste modo, o novo cônsul enviou 
toda a documentação a William Jarvis, de forma a que pudesse solicitar o 
exequatur ao governo. Além disto, deslocou-se à ilha Terceira, local de 
residência do governador-geral, a fim de lhe solicitar autorização para poder 
desempenhar o cargo para que fora nomeado pelo executivo americano. O 
governador, no entanto, informou-o que deveria ter paciência e esperar que 
os seus papéis chegassem de Lisboa, mas ainda em 12 de Abril do ano 
seguinte, nada havia recebido. 

William Jarvis, em carta de 12 de Dezembro de 1806, procurava 
sossegá-lo quanto à lentidão do processo, explicando-lhe que o seu 
exequatur demorara cinco meses. A única diferença consistia no facto de lhe 
terem permitido exercer as funções para que fora nomeado. A 9 de Fevereiro 
de 1807, todavia, tudo parecia estar prestes a ser resolvido, aguardando-se 
para breve o envio da documentação. A demora, segundo Dabney, era 
altamente gravosa para os interesses dos Estados Unidos, pois desde há 

185 nMr street, the American consul for Fyal, (who was but lately obtained the acknowledgement of 
his commission) informs me that he has written to you, soliciting the appointment of consul for 
this port. As Mr. Street is personally known to you, I can give no information that would be of 
consequence respecting his pretensions or qualifications. His cousin, Mr. Street d'Arriaga, with 
whom I have had the pleasure to contract some acquaintance, is a gentleman of much 
respectability, and possessed of a very ample fortune: to which, I understand, Mr. Street, the 
consul, is likely to become heir. This makes them both desirous that the latter should remain 
here in a public office. And as many things in business are effected in this country by 
influence and connections they have supposed they might by those means be particularly 
useful to the United States. I can (as I informed Mr. Street the consul) only find myself at liberty 
to state the facts, and specially that with regard to his cousin's respectability." Id., Despatches 

from United States Ministers to Portugal, vol. 3 (November 19, 1790 — September 17, 1793), 
(National Archives microfilm publication, M43, rolo 2). Despacho n s . 39 do ministro residente, 
coronel David Humphreys, para o Secretário de Estado, Thomas Jefferson, datado de Lisboa, 
22 de Novembro de 1791. 
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vários anos que John Street não cuidava dos assuntos do seu país, estando 
antes envolvido na delapidação e pilhagem de bens pertencentes a cidadãos 
americanos. E, para most rar que estas não eram acusações gratuitas, 
apresentava alguns exemplos concretos. 

John Street, por seu lado, afirmava que a comissão de Dabney não 
invalidava a sua de vice-cônsul, sempre que este não se encontrasse no 
Faial. Deste modo, o novo representante consular temia que Street lhe 
causasse problemas sempre que tivesse de se deslocar à Terceira ou à ilha de 
S. Miguel. A seu ver, isto só poderia ser evitado se Washington revogasse a 
comissão de vice-cônsul, caso contrário, esperava que os seus superiores 
não o considerassem reponsável por quaisquer injustiças cometidas por 
John Street durante a sua ausência1 8 6 . John Dabney, contudo, não teve de 
se preocupar muito tempo com a situação, pois, em 1 de Maio de 1807, o 
vice-cônsul falecia187. Dada a demora nas comunicações, não admira que só 
a 2 de J u n h o t e n h a sido expedido o despacho de J a m e s Madison, 
exonerando Street das funções exercidas e intimando-o a entregar a Dabney 
toda a documentação consular1 8 8 . E, no mesmo dia, seguiam instruções 
para este último nas quais era aconselhado, para evitar problemas, a 
mostrar ao governador do Faial a carta de demissão de John Street, antes de 
a selar e a entregar ao destinatário1 8 9 . 

John Bass Dabney exerceu as funções de cônsul nos Açores até 1826, 
ano em que morreu, sucedendo-lhe no cargo o seu filho Charles1 9 0 . Durante 

1 8 6 Id. Despatches from United States consuls in Fayal, 1795-1897, vol. 1 (March 4, 1795 — 
November 28, 1832), (National Archives microfilm publication, T203 rolo 1). Despacho do 
cônsul John B. Dabney para o Secretário de Estado, James Madison, datado do Faial, 12 de 
Abril de 1807. Vide Anexo II, doe. n°. 29. 

1 8 7 Id., Personnel Records, List of U.S. Consular Officers, 1789-1939, vol. 7 (National Archives 
microfilm publication, M587, rolo 7). 

1 8 8 Id, Consular Instructions of the Department of State, vol. 1 (October 12, 1801 — February 26, 
1817), p. 290 (National Archives microfilm publication, M78, rolo 1). Despacho do Secretário 
de Estado, James Madison, para o vice-cônsul, John Street, datado de Washington, 2 de Junho 
de 1807. 

1 8 9 Id, Ibid. Despacho do Secretário de Estado, James Madison, para o cônsul, John B. Dabney, 
datado de Washington, 2 de Junho de 1807. 

1 9 0 John Bass Dabney faleceu a 2 de Setembro de 1826 vítima de uma apoplexia. Id. Despatches 
from United States consuls In Fayal, 1795-1897, vol. 1 (March 4, 1795 — November 28, 
1832), (National Archives microfilm publication, T203 rolo 1). Despacho de Charles William 
Dabney para o Secretário de Estado, Henry Clay, datado do Faial, 10 de Setembro de 1826; 
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o período em que Dabney serviu no Faial as águas açorianas foram palco de 
recontros entre ingleses e americanos, sendo o mais famoso, o caso do 
corsário americano General Armstrong, que tivemos opor tunidade de 
mencionar no capítulo 5 1 9 1 . Além disto, em 1812, o cônsul queixava-se que 
o comércio das ilhas de S. Miguel e da Terceira com os Estados Unidos era 
insignificante, consis t indo sobre tudo n a t roca de a lguns produtos 
americanos por laranjas e limões1 9 2 . 

Thomas Hickling, como referimos, manteve-se como vice-cônsul dos 
Estados Unidos nas ilhas Terceira e S. Miguel até à sua morte, ocorrida em 
1834. É de mencionar que data de Outubro de 1784 o despacho do Juiz de 
Fora da Alfândega e Conservador das Nações Estrangeiras pelo qual, em 
resposta a uma petição de Thomas Hickling, este era nomeado cônsul dos 
Estados Unidos1 9 3 . Em Fevereiro de 1795, o coronel David Humphreys 
lembrava os serviços prestados por este homem a membros da família real de 
Marrocos e a sua designação como cônsul pelas autoridades portuguesas. 
Assim, tendo tudo isto em atenção, solicitava ao seu governo a nomeação de 
Hickling para representante consular na ilha de S. Miguel1 9 4 . Segundo 

HAYWOOD, Carl Norman — American Whalers in Africa, Boston, 1967, dissertação de 
doutoramento policopiada, p. 26. 

1 9 1 N.A.R.A. General records of the Department of State, Central files, Despatches from United 
States consuls in Fayal, 1795-1897, vol. 1 (March 4, 1795 — November 28, 1832), (National 
Archives microfilm publication, T203 rolo 1). Despacho do cônsul John Bass Dabney para o 
Secretário de Estado, James Monroe, datado do Faial, 27 de Julho de 1808; The history of the 
wonderful battle of the brlg-of-war General Armstrong with a British squadron at Fayal, 1814. 
The famous gun, Long Tom. Sketch of the life of captain Samuel Chester Reid, commander of the 
Armstrong; who designed the present flag of the United States In 1818. History of the flag. 
Interesting Incidents, etc., Boston, Mass, L: Barta & C^., Printers, 1893, p. 15-30. 

1 9 2 N.A.R.A. General records of the Department of State, Central files, Despatches from United 
States consuls In Fayal, 1795-1897, vol. 1 (March 4, 1795 — November 28, 1832), (National 
Archives microfilm publication, T203 rolo 1). Despacho do cônsul John Bass Dabney para o 
Secretário de Estado, James Monroe, datado do Faial, 6 de Abril de 1812. 

1 9 3 Id., Despatches from United States Ministers to Portugal, vol. 3 (November 19, 1790 — 
September 17, 1793), (National Archives microfilm publication, M43, rolo 2). Pública-forma, 
datada de Ponta Delgada, 28 de Junho de 1793, anexa ao despacho n s . 77 do ministro 
residente, coronel David Humphreys, para o Secretário de Estado, Thomas Jefferson, datado de 
Lisboa, 4 de Agosto de 1793. 

1 9 4 Id., Despatches from United States Ministers to Spain, vol. 3 (January 28, 1795 — October 17, 
1797), (National Archives microfilm publication, M31 rolo 4). Despacho do ministro residente, 
coronel David Humphreys, para o Secretário de Estado, Timothy Pickering, datado de 
Filadélfia, 14 de Fevereiro de 1795. 
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David Humphreys, Hickling, que era um opulento comerciante e também 
cônsul da Suécia, tinha prestado grandes serviços aos Estados Unidos1 9 5 . 

8.4.2. A adesão ao movimento de 1820 

Atento aos acontecimentos que se produziam em Portugal, John 
Dabney não deixou de mencionar as repercussões do movimento liberal no 
arquipélago açoriano. Assim, no despacho de 21 de Maio de 1821, informava 
que mal as notícias da revolução na Madeira tinham chegado a S. Miguel, as 
pessoas de condição social mais elevada haviam conseguido aliciar as tropas 
e pedir ao governador da ilha, coronel Arriaga, a proclamação da 
Constituição. Como este se recusasse, fora preso e enviado para Lisboa, 
sendo o texto constitucional adoptado a 1 de Março. 

J á na Terceira as coisas teriam sido mais complicadas, pois falhara a 
tentativa de estabelecimento da Constituição, ocorrida a 2 de Abril de 1821. 
De facto, como se sabia que o governador-geral, Francisco Borja Garção 
Stockier, estava determinado a esperar por ordens de D. João VI, alguns dos 
homens mais importantes da ilha, chefiados pelo governador anterior, 
subornaram as tropas, ocuparam a fortaleza principal na noite de 1 de Abril 
e proclamaram a Constituição, no dia seguinte. O governador-geral deixou, 
então, a cidade de Angra e foi para a Praia, tendo-se rendido ao novo 
governo, a 3 de Abril, após o que regressou a Angra, onde se alojou em casa 
de amigos. No entanto, nesse mesmo dia, deu-se u m a contra-revolução 
provocada pelo facto das tropas não terem recebido o dinheiro que lhes fora 
prometido. A sala onde o governo provisório estava reunido foi bombardeada 
e o antigo governador e cabecilha do movimento morto. Deste modo, 
Stockier foi reconduzido no cargo e o Antigo Regime restabelecido. 

No entanto, parece que, no Outono de 1820, Garção Stockier, antes 
de deixar Lisboa, t inha garantido às autoridades o estabelecimento da nova 

1 9 5 "I intended to have mentioned in the body of this letter, that Mr. Thomas Hickling, formerly of 
Boston, now an opulent merchant, and consul for Sweden, in St. Michaels, is represented in 
general as a very respectable man, and as a character who has rendered services to and merits 
well of the United States. And as such I wish him to be made known to the President." Id., 
Despatches from United States Ministers to Portugal, vol. 3 (November 19, 1790 — September 
17, 1793), (National Archives mlcrojllm publication, M43, rolo 2). Despacho n^. 77 do ministro 
residente, coronel David Humphreys, para o Secretário de Estado, Thomas Jefferson, datado de 
Lisboa, 4 de Agosto de 1793. 
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ordem política, mal chegasse a Angra. Não cumprira, contudo, a promessa 
feita e uma vez no seu posto decidira esperar pela decisão do Rio de Janeiro. 
Esta conduta indignara as Cortes que enviaram à Terceira uma fragata para 
conduzir prisioneiros à capital, Stockier e o bispo, também contrário ao 
novo regime. O governador e o prelado ao saberem da natureza da missão do 
vaso de guerra, que chegara à ilha a 13 de Maio, pediram 24 horas para se 
prepararem, o que lhes foi concedido. Este período de tempo foi utilizado 
pelos dois homens para tentarem uma manobra, de forma a não cumprirem 
as ordens de Lisboa. Assim, reuniram e jun ta ram alguns amigos n u m a 
parada, proclamaram a Constituição e fizeram-se nomear membros do novo 
governo. Depois disto, recusaram-se a embarcar, alegando que t inham sido 
u n a n i m e n t e eleitos m e m b r o s do novo governo, sendo a l tamente 
desaconselhável abandonar os s e u s pos tos . Ante e s t a s i tuação , o 
comandante da fragata deixou a Terceira, prometendo voltar em breve, de 
forma a fazer cumprir as ordens de que estava incumbido. 

Os faialenses, por seu lado, mostravam-se inquietos e desejosos de 
poderem gozar os benefícios da nova Constituição, sobretudo numa altura 
em que as autoridades da ilha Terceira, privadas dos rendimentos de S. 
Miguel, os sobrecarregavam com impostos. Além disto, parecia ser de boa 
política para o Faial o separar-se da Terceira, de modo a que, no futuro, 
fosse independente desta. Estava tudo preparado para uma tal declaração, 
quando, a 11 de Maio, chegaram à Horta dois brigues de guerra provenientes 
de Lisboa, o que provocou uma crise. A 12 foi proclamada a Constituição e 
estabelecido um governo provisório com sete membros. Depois disto, 
formou-se uma comissão a enviar à capital, de modo a informar o governo 
da revolução ocorrida na ilha. Por sua vez, no Pico o texto constitucional foi 
adoptado em 18 e 19 de Maio196 . 

1 9 6 N.A.R.A. General records of the Department of State, Central files. Despatches from United 
States consuls In Fayal, 1795-1897, vol. 1 (March 4, 1795 — November 28, 1832), (National 
Archives microfilm publication, T203 rolo 1). Despacho do cônsul John Bass Dabney para o 
Secretário de Estado, John Quincy Adams, datado do Faial, 21 e 29 de Maio de 1821. Vide 
Anexo II, doc. nQ. 43. 
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8.5. Cabo Verde 

Além da Madeira e dos Açores, os norte-americanos também tinham 
interesse em dispor de representantes consulares no arquipélago de Cabo 
Verde. De facto, existia um tráfego comercial regular entre a Nova Inglaterra 
e a costa e ilhas da África Ocidental. Aliás, não nos podemos esquecer da 
importância das exportações de sal cabo-verdiano, com dest ino ao 
Massachusetts e estados vizinhos, conforme analisámos no capítulo 3 197 . 
Além disto, as águas do arquipélago eram frequentadas por baleeiros 
americanos, desde a segunda metade do século XVIII, o que veio a animar a 
economia das ilhas, dado os pescadores necessitarem de alimentos frescos. 
Apesar de pagarem estes géneros a dinheiro, os americanos tentavam, 
sempre que possível, trocá-los por outros produtos. Isto, apesar de muitos 
constarem da lista dos artigos proibidos, ou só serem autorizados a entrar 
no arquipélago se fossem manufacturados em Portugal e transportados a 
bordo de navios portugueses. As leis, no entanto, não eram respeitadas pelas 
autoridades locais, que, segundo o historiador Carl Haywood, cobravam um 
imposto de 24% sobre 76% dos preços de venda a retalho. 

No entanto, a fim de não pagarem este imposto, nem as taxas 
portuárias a que estavam sujeitos, os baleeiros compravam os alimentos 
necessários de bordo de pequenos barcos que iam ao seu encontro, ou 
mandavam as suas embarcações a terra para se abastecerem. O facto destes 
navios estadunidenses frequentarem as águas cabo-verdianas fez aumentar 
a oferta de trabalho, pois a ameaça de fomes frequentes fazia com os 
homens embarcassem, de boa vontade, a bordo dos baleeiros americanos. Os 
capitães utilizavam, ainda, estas ilhas para se livrarem dos elementos 
indesejáveis das suas equipagens, logo no início da viagem e recrutarem 
novos tripulantes. Além disto, estas embarcações transportavam os víveres 
que faziam falta, em épocas de seca, e levavam mão-de-obra, uma das mais 
importantes exportações de Cabo Verde198 . 

1 9 7 BENNETT, Norman R.; BROOKS.Jr; George E. (ed.) — New England merchants in Africa. A 
History through documents 1802 to 1865, Boston, Boston University Press, 1965, p. V; XXIII-
XXK. 

1 9 8 HAYWOOD, Carl Norman, ob. cit., p. 57-59; 63; 67. 
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8.5.1. Nomeação de representantes consulares para o arquipélago 

Dada a existência destes contactos com a América do Norte, não 
admira que, em Maio de 1813, o ministro plenipotenciário americano no Rio 
de Janeiro, Thomas Sumter, Junior, recomendasse o seu amigo Manuel 
António Martins, para cônsul americano no arquipélago cabo-verdiano, 
tendo conseguido que fosse temporariamente nomeado agente comercial dos 
Estados Unidos. Tratava-se de um rico e respeitável homem de negócios da 
ilha de Boavista, com conhecimentos e propriedades em vários pontos do 
arquipélago. Conhecia bem a importância do trafego americano com as ilhas 
cabo-verdianas e dos inconvenientes a que os negociantes estadunidenses 
estavam sujeitos, por falta de protecção, sendo, talvez, a mais importante 
figura política e comercial de Cabo Verde. 

Sumter explicava que apesar das trocas entre o seu país e a região 
não serem muito avultadas, revelava-se importante a existência de um 
cônsul, pois contribuiria para o incremento do comércio, diminuindo as 
demoras e aplanando as dificuldades até aí verificadas. Poderia, além disto, 
auxiliar marinheiros pobres e prisioneiros que aportassem às referidas 
i l h a s 1 " . A proposta do ministro plenipotenciário parece ter sido aceite, pois, 
em 22 de Abril de 1815, Manuel António Martins, institulava-se agente dos 
Estados Unidos para o arquipélago200 . E, em 1819, foi nomeado pelo cônsul 
Samuel Hodges, Jun io r vice-cônsul dos Estados Unidos na ilha de 
Boavista201. 

1 9 9 N.A.R.A. General records of the Department of State, Central files, Despatches Jrom United 
States Ministers to Brazil, vol. IA (May 27, 1813 —February 23, 1817), (National Archives 
microfilm publication, M121, rolo 3). Despacho do ministro plenipotenciário, Thomas Sumter, 
Junior, para o Secretário de Estado, James Monroe, datado do Rio de Janeiro, 27 de Maio de 
1813; BROOKS, Jr., George E. —Yankee traders, old coasters and African middlemen, p. 150. 

2 0 0 N.A.R.A. General records of the Department of State, Central files, Despatches from United 
States Ministers to Brazil, vol. 1A (May 27, 1813 — February 23, 1817), (National Archives 
microfilm publication, M121, rolo 3). Carta do agente consular Manuel António Martins, para o 
Secretário de Estado, James Monroe, datada da ilha de Boavista, 22 de Abril de 1815, anexa ao 
despacho do ministro plenipotenciário, Thomas Sumter, Junior, para o Secretário de Estado, 
James Monroe, datado do Rio de Janeiro, 4 de Julho de 1815. 

2 0 1 Id. Despatches from United States consuls In Santiago, Cape Verde, 1818-1819 vol. 1 (June 
18, 1818 —June 30, 1833), (National Archives microfilm publication, T434 rolo 1). Despacho 
do cônsul Samuel Hodges, Junior, para o Secretário de Estado, John Quincy Adams, datado da 
ilha de Maio, 27 de Março de 1819. 
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Na documentação compulsada não encontrámos mais nenhuma 
referência às funções consulares exercidas por Manuel António Martins. 
Sabemos, porém, que as autoridades norte-americanas designaram um certo 
capitão Fields como representante consular nas ilhas cabo-verdianas. De 
facto, desde 1817 que o nome de Elijah Field, comerciante americano, 
residente em Cabo Verde, aparecia nos almanaques americanos como cônsul 
dos Estados Unidos na ilha de Santiago. Este, contudo, não pode exercer as 
suas funções, por não ter sido reconhecido pela corte do Rio de Janeiro. 

Após ter recebido a comissão de cônsul em Cabo Verde, que lhe fora 
expedida a 21 de Maio de 1818, Samuel Hodges, Junior escreveu ao 
Secretário de Estado, John Quincy Adams, chamando-lhe a atenção para a 
conveniência em obter o reconhecimento da sua nomeação por parte do 
governo português. E, ao mesmo tempo, pretendia saber se seria conveniente 
encetar viagem antes de chegar resposta do Brasil202 . Logo após a recepção 
desta missiva, Quincy Adams informava Hodges que se assim o desejasse, 
seriam dadas ordens ao representante americano no Rio de Janeiro para 
conseguir a confirmação desejada, por parte das autoridades portuguesas. 
Porém, se a sua comissão não fosse aceite, ver-se-ia impossibilitado de 
exercer as funções para que fora designado. A propósito, o Secretário de 
Estado recordava, ainda, a dificuldade em obter, da parte dos governos 
europeus, o reconhecimento da nomeação de cônsules para as colónias, 
embora estes acabassem por receber autorização para exercerem as suas 
funções, afirmando desconhecer se o não reconhecimento de Elijah Field se 
ficara a dever a esta, se a outras razões2 0 3 . 

2 0 2 ld.Despatches from United States Ministers to Brazil, vol. IA (May 27, 1813 — February 23, 
1817), (National Archives microfilm publication, M121, rolo 3). Despacho do cônsul Samuel 
Hodges, Junior, para o Secretário de Estado, John Quincy Adams, datado de Stoughton, Mass., 
18 de Junho de 1818; Id, Consular Instructions of the Department of State, vol. 2 (March 12, 
1817 — May 31, 1828), p. 10 (National Archives microfilm publication, M78, rolo 2). Despacho 
do Secretário de Estado, John Quincy Adams, para o consul Samuel Hodges, Junior, datado de 
Washington, 21 de Maio de 1818; BOURDON, Léon, ob. cit., p. 143. 

203 " W i t n respect to your recognition by the court of Rio de Janeiro, previously to your leaving the 
United States, I am happy to say, that our minister there will be instructed to take the 
necessary steps for such recognition, if you should still deem it proper, and should be willing 
to risk a refusal to recognize, as such a refusal might render it inexpedient for you to repair to 
your station. Much difficulty has heretofore existed in obtaining the recognition by European 
governments of consuls within their colonies. It has been generally refused the the consuls 
have, notwithstanding, usually been allowed to attend to the duties of their office. Whether the 
failure of Mr. Field to obtain recognition was the result of this general principle, or of other 
causes, is not known to this department." N.A.R.A. General records of the Department of State, 
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Algum tempo depois, apesar de considerar que o gabinete do Rio de 
Janeiro não se recusar ia a reconhecer a s u a nomeação e se revelar 
determinado a partir para África, voltava a insistir na necessidade de obter o 
acordo do governo português. Assim, pedia que o assunto fosse tratado pelo 
ministo americano junto da corte de D. João VI, de manei ra a que a 
deliberação lhe fosse directamente comunicada pelo diplomata. Deste modo, 
ficaria, mais rapidamente, na posse da decisão e evitaria qualquer percalço 
que impedisse a chegada da notícia. Hodges não confiava nos capitães dos 
navios portugueses que ligavam o Rio de Janeiro a Cabo Verde, pois estes 
poderiam fazer desaparecer a documentação2 0 4 . Esta insistência fez com que 
o Secretário de Estado enviasse instruções a Thomas Sumter para proceder 
às dililigências necessárias de forma a facilitar o reconhecimento de Hodges 
pela corte portuguesa2 0 5 . 

No entanto, antes de partir, temendo possíveis complicações e a 
conselho do capitão do brigue Hazard, que o t ransportar ia , solicitava a 
John Quincy Adams uma carta para o governador geral do arquipélago, de 
forma a que este o autorizasse a exercer as funções de cônsul, até ao 
conhecimento da resolução da corte portuguesa2 0 6 . Samuel Hodges, Junior, 
no entanto, chegou a Cabo Verde, em 3 de Dezembro de 1818, a bordo do 
General Scott e não do Hazard207. Porém, tal como temia, o governador de 
Cabo Verde não se considerara autorizado a reconhecer a sua nomeação e 
afirmara não poder tomar quaisquer medidas relativamente a este assunto, 

Central files. Consular Instructions oj the Department oj State, vol. 2 (March 12, 1817 — May 
31, 1828), p . 130 (National Archives microfilm publication, M78, rolo 2). Despacho do 
Secretário de Estado, John Quincy Adams, para o consul Samuel Hodges, Junior, datado de 
Washington, 29 de Junho de 1818. 

2 0 4 Id. Despatches from United States consuls in Santiago, Cape Verde, 1818-1819 vol. 1 (June 
18, 1818 —June 30, 1833), (National Archives microfilm publication, T434 rolo 1), Despacho 
do consul Samuel Hodges, Junior, para o Secretário de Estado, John Quincy Adams, datado de 
Stoughton, Mass., 17 de Julho de 1818. 

2 0 5 Id, Consular Instructions of the Department of State, vol. 2 (March 12, 1817 — May 31, 1828), 
p. 138 (National Archives microfilm publication, M78, rolo 2). Despacho de J . Barley para o 
cônsul Samuel Hodges, Junior, datado de Washington, 29 de Agosto de 1818. 

2 0 6 Id. Despatches from United States consuls In Santiago, Cape Verde, 1818-1819 vol. 1 (June 
18, 1818 — June 30, 1833), (National Archives microfilm publication, T434 rolo 1), Despacho 
do cônsul Samuel Hodges, Junior, para o Secretário de Estado, John Quincy Adams, datado de 
Boston, 11 de Setembro de 1818. 

2 0 7 Id. Ibid., Despacho do cônsul Samuel Hodges, Junior, para o Secretário de Estado, John 
Quincy Adams, datado da ilha de Maio, 4 de Dezembro de 1818. Vide Anexo II, doe. nB. 4 1 . 
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até saber a decisão de D. João VI. Não o impedira, contudo, de exercer as 
suas funções, enquanto não chegasse resposta do Brasil. Deste modo, 
Hodges tinha nomeado agentes ou vice-cônsules para as ilhas de Santiago, 
Boavista e S. Nicolau208. Além destes, em 1820, os Estados Unidos também 
possuiam um vice-cônsul na ilha de Maio209. 

As autoridades portuguesas demoraram muito tempo a tomar uma 
decisão, pelo que, nos finais de Novembro de 1819, Samuel Hodges, J r . 
temia não ser autorizado a exercer as suas funções por muito mais tempo. O 
governador, aliás, mostrava-se admirado por esta demora e manifestara já a 
opinião que o reconhecimento não iria ter lugar2 1 0 . No Rio de Janeiro, 
todavia, o plenipotenciário Thomas Sumter , J r . não estava inactivo, 
efectuando diligências junto do ministro dos Negócios Estrangeiros, Tomás 
António de Vilanova Portugal. Na nota de 21 de Fevereiro de 1821, Sumter 
transcrevia uma passagem de uma missiva de John Quincy Adams, na qual 
o Secretário de Estado se referia ao atraso verificado no reconhecimento da 
comissão do cônsul em Cabo Verde e sugeria que talvez fosse necessário o 
envio de uma ordem do Brasil para as autoridades cabo-verdianas. 

Na opinião de Sumter , as dificuldades eram provocadas pelas 
repartições governamentais e pela exigência dos cônsules terem de prestar 
juramento do cargo no Rio de Janeiro, bem como por serem obrigados a 
pagar emolumentos. Além disto, os funcionários estavam habituados a 
empenhos e subornos, sem os quais não se conseguia obter a documentação 
necessária. O diplomata americano, aliás, queixava-se a Vilanova Portugal 

208 " T h e governor-general of these islands does not consider himself authorised to recognize my 
appointment, and can take no measures relative to the same, untill the pleasure of His Majesty 
is known in the case; yet, he has not, restrained me from exercising the functions in the mean 
time. 

I have appointed the following persons agents or vice consuls to this consulate, viz: 
Manuel Alexander Medina at St. Iago, M. A. Martins at Bonavista, Stephen H. Morrell at St. 
Nicholas, and solicit that you will be pleased to approve of the appointments" Id. Ibid., 
Despacho do cônsul Samuel Hodges, Junior, para o Secretário de Estado, John Quincy Adams, 
datado da ilha de Maio, 27 de Março de 1819. 

2 0 9 Ferdinand Gardner, cuja nacionalidade desconhecemos, era quem, em 1820, exercia as 
funções de vice-cônsul dos Estados Unidos na ilha de Maio. Id. ibid.. Despacho do cônsul 
Samuel Hodges, Junior, para o Secretário de Estado, John Quincy Adams, datado da ilha de 
Santiago (Praia), 21 de Junho de 1820. 

2 1 0 Id. Ibid., Despachos do cônsul Samuel Hodges, Junior, para o Secretário de Estado, John 
Quincy Adams, datados da ilha de Santiago (Praia), 30 de Novembro de 1819 e 26 de Fevereiro 
de 1820. 
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de já ter experimentado tantas dificuldades em casos semelhantes e de não 
saber quais as medidas mais apropriadas a adoptar para o efeito. Deste 
modo, solicitava que fossem dadas as ordens necessárias para a resolução 
deste assun to , de forma a poder informar Hodges das diligências a 
efectuar211. Esta nota, no entanto, ficou sem resposta e durante mais de 
um ano nada foi decidido pelas autoridades portuguesas. Nos finais de 
Agosto de 1820, John James Appleton, encarregado de negócios interino, 
recebeu um despacho de John Quincy Adams no qual este lhe pedia que 
insistisse, jun to do governo de Lisboa, no reconhecimento de Samuel 
Hodges, Jr. como cônsul dos Estados Unidos em Cabo Verde. 

Appleton apurou, então, que o atraso na concessão do exequatur não 
era devido a quaisquer objecções de carácter pessoal ou político, mas ao 
facto do cônsul não ter obervado certas formalidades. Tendo inquirido acerca 
de quais as diligências necessárias, foi-lhe dito que os cônsules, além de 
mostrarem a sua comissão, t inham, caso não estivessem presentes no Rio 
de Janeiro, de nomear um procurador para tratar dos assuntos nas várias 
repartições e pagar emolumentos iguais aos exigidos para as cartas patente. 

2 1 1 "I have the honor to enclose the copy of a commission gran<ted> by the President to Mr. Samuel 
Hodges Junior as consul for the United States in the Cape de Verd islands. The Secretary of 
State on transmitting this document to me observes 'Some diffic<ulty> has heretofore occurred 
respecting the acknowledgement a consul appointed from hence at the Cape de Verds, 
perhap<s> an order from the government of Brazil to the authoritie<s> in those islands may be 
necessary to secure the recognition of Mr. Hodges, in which case you are requested to take the 
proper measures for having it expedited'. 

On this subject I will confine myself to remarking that according to my observation, the 
difficulties alluded to arise solely in the government offices at Rio de Janeiro. Some of <the> 
causes of delay are to be found in the unusual requisition <that> a consul should take an oath 
of office there, and pa<y> extra agent fees for his patent in a number of offices; befo<re> he can 
obtain it — and, moreover, those who prepare the papers and review the fees are so 
accustommed to be solicitted and excit<ed> to do their duty, that when solicitation and 
excitement are not employed, the patents linger or are never obtained. 

I confess to Your Excellency that I have experienced <so> many and such extraordinary 
difficulties in this sort of appli<ca>tion, that it is impossible for me to judge what are the 
pro<per> measures to be pursued on this subject. I therefore can on<ly> request the favor that 
such orders may be given as are neces<sary> and that you will inform me what are the proper 
steps for Hodges to pursue, that I may transmit that information to Pernambuco and to the 
United States, from whence it may be f<or>warded to him at the Cape de Verds more 
expeditiously than from this place." Id., Despatches from United States Ministers to Brazil, vol. 
2 (April 4, 1817 — May 22, 1819), (National Archives microfilm publication, M121, rolo 4). 
Cópia da nota do ministro plenipotenciário, Thomas Sumter, Junior, para o Secretário de 
Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, Tomás António de Vilanova Portugal, datada do 
Rio de Janeiro, 21 de Fevereiro de 1819, anexa ao despacho do ministro plenipotenciário, 
Thomas Sumter, Junior, para o Secretário de Estado, John Quincy Adams, datado do Rio de 
Janeiro, 3 de Março de 1819. A.N.T.T., Ministério dos Negócios Estrangeiros, Arquivo Central, 
correspondência das legações estrangeiras em Lisboa, caixa 411 (1806-1826). Tradução da 
nota do ministro plenipotenciário, Thomas Sumter, Junior, para o Secretário de Estado dos 
Negócios Estrangeiros e da Guerra, Tomás António de Vilanova Portugal, datada do Rio de 
Janeiro, 21 de Fevereiro de 1819. 
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Segundo o diplomata, tratava-se de uma soma elevada, tendo averiguado 
que era uma quantia equivalente a cerca de 350 dólares. Após ter obtido esta 
informação, John James Appleton informou Samuel Hodges do facto e 
designou uma pessoa para actuar como seu procurador212 . 

O ministro Vilanova Portugal, porém, continuava a recusar-se a 
aceitar as pretensões amer icanas , at i tude com que Correia da Serra 
concordava. O governo português acabou por reconhecer Hodges como 
cônsul americano em Cabo Verde, embora, pouco tempo depois, o ministro 
dos Negócios Estrangeiros, conde de Palmela, tivesse pedido ao gabinete de 
Washington a suspensão das funções deste agente consular. Apesar de ter 
oposto a lguma resistência, John Quincy Adams concordou com tal 
pretensão, pois Samuel Hodges, J r . era acusado de se dedicar a toda a 
espécie de contrabando e de ter auxiliado alguns portugueses, degredados no 
arquipélago cabo-verdiano, a fugir213. Es tas queixas não deviam ser 
infundadas, pois, como veremos, o cônsul dedicava-se ao contrabando com a 
costa ocidental africana. 

8.5.2. Actividades e preocupações dos agentes consulares 

Enquanto se manteve em funções, Manuel António Martins foi 
testemunha da destruição do corsário americano Kelton e do aprisionamento 
de parte da sua tripulação, pelo vaso de guerra britânico Porcupine, ocorrida 

212 «It w a s n o t u n t i ] ia te m the last month that I had the honor of receiving your letter of the 1st of 
April (na.5) and that I could in compliance with its directions urge upon this government the 
recognition of Mr. Hodges as our consul for the Cape de Verd Islands. As its attention had 
already been call'd to the subject by a note of Mr. Sumpter of the 21st of February 1819 which 
had never been answer'd, I thought it advisable to make a personal application and in that step 
have so far succeded as to ascertain distinctly that the detention of Mr. Hodges' exequatur has 
not proceded from any personal or polical objection to this appointment, but to his having fail'd 
to perform certain formalities observed in such cases. 

On enquiring what were those formalities, thro which he should have pass'd I was told that 
consuls applying for exequaturs must, besides exhibiting their commission appoint if they are 
not here themselves a special attorney to attend at the different offices which it must go thró 
and pay there certain fees which are exigible upon letters patent generally, and amount to a 
very considerable sum. What the precise sum is I could not learn at the department but am 
well informed thro other sources that it falls little short of 350 dollars. I have informed Mr. 
Hodges of the fact and designated a person who will readily become his attorney." N.A.R.A. 
General records of the Department of State, Central files, Despatches from Untied States 
Ministers to Brazil, vol. 3 (April 20, 1819 — July 12, 1821), (National Archives microfilm 
publication, M121, rolo 5). Despacho do encarregado de negócios interino, John James 
Appleton, para o Secretário de Estado, John Quincy Adams, datado do Rio de Janeiro, 16 de 
Setembro de 1820. 

2 1 3 BOURDON, Léon, ob. cit., p. 143-144. 
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a 23 de Janeiro de 1815, no porto da ilha de Boavista. Além disto, e de 
acordo com a sua capacidade oficial, prestava ajuda aos marinheiros 
americanos que necessitavam de auxílio214. 

Quando Samuel Hodges, Jr . chegou a Cabo Verde desembarcou na 
ilha de Maio, onde foi encontrar a cidade e o respectivo porto abandonados e 
em ruínas, resultado de um ataque levado a cabo alguns dias antes, por um 
navio de pavilhão britânico, armado com 30 canhões e tripulado por 
renegados americanos, ingleses, irlandeses, holandeses e espanhóis. Estes, 
antes de atacarem e pilharem a cidade haviam roubado quatro embarcações 
americanas ancoradas no porto, bem como um navio português, que foi 
também apresado. Esta acção provocara vários feridos entre os quais se 
contava o governador da ilha. Apesar do barco atacante arvorar a bandeira 
inglesa, pensava-se que se tratava de um corsário, armado em Baltimore, 
por conta do general Artigas. Constava, aliás, que a equipagem, descontente 
com os seus oficiais se havia amotinado, tendo um dos artilheiros assumido 
o comando. E, antes deste assalto, os mesmos piratas haviam entrado no 
porto da ilha de Boavista, onde também saquearam quatro navios dos 
Estados Unidos. 

A maior parte dos habi tan tes da ilha de Maio encontrava-se 
refugiada, por causa destes ataques, recusando-se a regressar às suas 
ocupações, pois corria o rumor que um outro corsário, comissionado pelo 
general Artigas, se encontrava em águas caboverdianas. E o recém-chegado 
cônsul falava da necessidade da adopção de medidas punitivas contra todos 
os cidadãos americanos envolvidos nestes actos de pirataria, pois, caso 
contrário, o comércio do seu país com Cabo Verde declinaria2 1 5 . Como a 
navegação por tuguesa e as i lhas caboverdianas eram a tacadas , com 
frequência, por corsários que hasteavam a bandeira americana, o governador 

2 1 4 N.A.R.A. General records of the Department of State, Central files. Despatches from United 
States Ministers to Brazil, vol. 1A (May 27, 1813 — February 23, 1817), (National Archives 
microfilm publication, M121, rolo 3). Carta do agente consular Manuel António Martins, para o 
Secretário de Estado, James Monroe, datada da ilha de Boavista, 22 de Abril de 1815, anexa ao 
despacho do ministro plenipotenciário, Thomas Sumter, Junior, para o Secretário de Estado, 
James Monroe, datado do Rio de Janeiro, 4 de Julho de 1815. 

2 1 5 Id. Ibid., Despachos do cônsul Samuel Hodges, Junior, para o Secretário de Estado, John 
Quincy Adams, datados da ilha de Maio, 4 de Dezembro de 1818 e da ilha de Santiago (Praia), 
31 de Julho de 1819. Vide Anexo II, doe. nB. 4 1 . 
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do arquipélago via-se obrigado a considerar os vasos de guerra ou quaisquer 
outras embarcações dos Estados Unidos, suspeitas de pirataria. De maneira 
a evitar dificuldades, Hodges sugeria que, quando o barcos de guerra do seu 
país se aproximassem dos portos do arquipélago, utilizassem um sinal 
escolhido pela marinha americana e previamente comunicado ao cônsul. 
Este, contudo, não acreditava que o governador desse ordens de disparo 
sobre as embarcações de guerra estadunidenses2 1 6 . 

A demora na concessão do exequatur a Samuel Hodges não impediu 
que este actuasse como se de facto estivesse investido nas funções de 
cônsul. Ao mesmo tempo que se preocupava com os marinheiros 
americanos, que aportavam ao arquipélago em situação difícil, também 
tratava dos seus negócios2 i 7. O cônsul americano estabeleceu um negócio 
de comissões nas ilhas de Cabo Verde, em parceria com Manuel António 
Martins, tendo organizado um extenso comércio no arquipélago e efectuando 
trocas com negociantes fixados no litoral africano. As mercadorias eram 
enviadas directamente para os diversos povoamentos europeus, sempre que 
possível, e quando tal não se revelava viável, eram contrabandeadas através 
das pequenas embarcações que ligavam os vários pontos da costa. Segundo 
o historiador George Brooks, Jr . , o cônsul Hodges geria os negócios, 
enquanto Manuel António Martins providenciava a influência política 
necessária218. 

O cônsul vai também preocupar-se com o comércio de escravos, 
efectuado pelos seus compatriotas, o qual fora já ilegalizado pelas leis norte-
americanas219 . De facto, desde 1808 que este tráfico estava abolido pelos 
Estados Unidos e pela Grã-Bretanha. Depois da Paz de Viena, as potências 

Id. ibid.. Dois despachos do cônsul Samuel Hodges, Junior, para o Secretário de Estado, John 
Quincy Adams, datados da ilha de Santiago (Praia), 26 de Fevereiro de 1820. 

Id., ibid. Despachos do cônsul Samuel Hodges, Junior, para o Secretário de Estado, John 
Quincy Adams, datados da ilha de Santiago, 28 de Junho, 31 de Julho de 1819; BOURDON, 
Léon, ob. cit., p. 143. 

BROOKS, Jr., George E. — Yankee traders, old coasters and African middlemen, p. 149. 

N.A.R.A. General records of the Department of State, Central files. Despatches from United 
States consuls In Santiago, Cape Verde, 1818-1819 vol. 1 (June 18, 1818 — June 30, 1833), 
(National Archives microfilm publication, T434 rolo 1). Despachos do cônsul Samuel Hodges! 
Junior, para o Secretário de Estado, John Quincy Adams, datados da ilha de Santiago (Praia), 
28 de Agosto de 1819, 4 de Fevereiro, 28 de Março e 27 de Agosto de 1820, 1 de Março e 24 
de Maio de 1821. 
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marítimas europeias promulgaram, mui tas vezes a contragosto, e por 
pressão da Inglaterra, várias leis interditando este trato, sem que, contudo, 
lograssem acabar com ele. Nem Portugal, nem a Espanha, a França, os 
Estados Unidos ou o Brasil, j á independente, tomaram medidas efectivas 
contra este escambo ilícito, além de que os vasos de guerra britânicos não 
actuavam contra os negreiros portugueses a sul do equador2 2 0 . Apesar das 
proibições, navios americanos continuaram a traficar escravos até 1809, ano 
em que, por u m a decisão dos t r ibuna is ingleses, p a s s a r a m a ser 
considerados susceptíveis de captura e condenação. Deste modo, o pavilhão 
americano deixou de dar cobertura a este trato na costa ocidental da 
África221. 

Apesar de ilegal, este comércio atingia, em 1819, proporções sem 
precedentes. A maior parte dos barcos que aportavam ao arquipélago, 
provenientes de Havana e com destino à costa africana, t inham a bordo um 
cidadão estadunidense, registado como passageiro, o qual era na realidade o 
capitão ou comissário do navio2 2 2 . Aliás, um memorando do ministro dos 
Negócios Estrangeiros britânico, Lord Castlereagh, de 1818, referia que os 
traficantes americanos realizavam as s u a s t ransacções sob pavilhão 
estrangeiro223. É de salientar que, entre Agosto de 1819 e J u n h o de 1822, 
foram vendidas a portugueses cinco embarcações americanas na Praia, duas 
das quais, a escuna Syren e o brigue Rambler, foram compradas por 

CURTIN, Philip D. — The Atlantic slave trade. A census. Madison, Wisconsin, The University of 
Wisconsin Press, 1975, p. 231-233. 

Anexo B ao protocolo da conferência sobre a abolição do tráfico ilícito de escravos, de 4 de 
Fevreiro de 1818, datado de Dezembro de 1816 in ESTADOS UNIDOS, Congresso —American 
State Papers. Documents. Legislative and Executive of the Congress of the United States, 
segunda série, vol. V, Washington, Gales and Seaton, 1858, p. 100-101. 

"The slave trade is now carried on to an unprecedented degree, — and most of the vessels that 
touch here from Havanna, bound to the coast of Africa, have on board an American, who reports 
himself as a passenger; but who is the real captain or supercargo." N.A.R.A. General records of 
the Department of State, Central files, Despatches from United States consuls In Santiago, Cape 
Verde, 1818-1819 vol. 1 (June 18, 1818 — June 30, 1833), (National Archives microfilm 
publication, T434 rolo 1). Despacho do cônsul Samuel Hodges, Junior, para o Secretário de 
Estado, John Quincy Adams, datado da ilha de Santiago, 22 de Outubro de 1819. 

Anexo A ao protocolo da conferência sobre a abolição do tráfico ilícito de escravos, de 4 de 
Fevereiro de 1818. Memorando do visconde Castlereagh, in ESTADOS UNIDOS, Congresso — 
American State Papers. Documents. Legislative and Executive of the Congress of the United 
States, segunda série, vol. V, Washington, Gales and Seaton, 1858, p. 99. 
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traficantes de escravos lusos 2 2 4 . Por seu lado, um inquérito, de finais de 
1816, concluia que, nos doze meses anteriores, várias embarcações dos 
Estados Unidos t inham ido à costa ocidental da África, aparentemente com 
o objectivo de realizar um comércio legítimo. Contudo, se a oportunidade se 
proporcionasse não mostrariam qualquer escrúpulo em transportar escravos 
para Havana. Nos seis ou sete anos anteriores, todavia, a maior parte deste 
tráfico fora feito por barcos com bandeira espanhola ou portuguesa. Estes 
dois pavilhões constituiam, assim, muitas vezes um disfarce, pois davam 
cobertura às actividades de negreiros americanos e ingleses225 . 

O capitão e o comissário destas embarcações eram geralmente 
espanhóis, tal como os próprios marinheiros, durante a guerra anglo-
americana de 1812-1814. Com o fim do conflito, porém, esta prática foi 
alterada. Os grandes navios corsários americanos, equipados na América, 
chegavam a Havana com a tripulação completa. Neste porto procedia-se, 
então, a uma venda fictícia, sendo postos a bordo um ou dois súbditos 
espanhóis, após o que a embarcação estava pronta para prosseguir viagem. A 
maior parte do tráfico, a norte do Equador, processava-se nos próprios 
barcos que navegavam sob bandeira espanhola, embora o efectuado nos 
golfos do Benin e do Biafra fosse por portugueses, havendo também notícias 
de actividades de algumas embarcações francesas e americanas na costa do 
Gabão. Depois da abolição decretada pelo Reino Unido, o tráfico parou 
durante cerca de dois anos; ao fim deste período, porém, voltaram a aparecer 
navios com tripulações e documentos americanos e ingleses, embora 
navegassem sob bandeiras de outras nacionalidades. De facto, houve barcos 
dos Estados Unidos, baptizados com nomes portugueses e utilizando 
pavilhão luso, envolvidos no contrabando de escravos. Tudo isto veio dar 
esperanças aos agentes negreiros de um possível reviver deste comércio, a 
crescer de tal maneira que, por volta de 1817, na costa, perto da Serra Leoa, 
os traficantes des t ruiam ou afugentavam todas as embarcações que 

BROOKS, Jr., George E. —Yankee traders, old coasters and African middlemen, p. 311. 

Anexo B ao protocolo da conferência sobre a abolição do tráfico ilícito de escravos, de 4 de 
Fevereiro de 1818, datado de Dezembro de 1816. Id, ibid., p. 100-102. 
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encontravam226 . Cacheu e Bissau eram também centros de tráfico negreiro, 
no qual os comandantes portugueses das respectivas guarnições militares 
estavam activamente envolvidos2 2 7 . Refira-se, a inda , que os norte-
americanos também se encontravam implicados no transporte de mão-de-
obra escrava de Angola para Cuba2 2 8 . 

Dado os elevados lucros que proporcionava, o executivo de 
Washington fazia vista grossa a tal escambo, mandando, de vez em quando, 
vasos de guerra apresar alguns navios. Na opinião do abade Correia da 
Serra, era este o ramo mais lucrativo do comércio externo americano. Aliás, 
um dos notórios agentes deste trato de escravos, Woodbridge Odlin, 
desempenhava as funções de cônsul dos Estados Unidos na Baía, cidade que 
corria o risco de se tornar um entreposto do tráfico229. 

Z Z D "Answer 9. It is impossible, from the art with which experience has taught them to cover their 
vessels, to say how much of the slave trade carried on is bonajide the property of the nation 
whose flag it bears; but from the proportion of vessels amongst those sent to this port for 
adjudication, which have been clearly proved to be fraudulently disguised, there is no doubt 
but that much English but more American property is engaged in it. The captain and 
supercargo are generally also Spanish subjects, though many instances have occurred to the 
contrary, and during the war the sailors were often of that nation. Since the war, however, this 
practice is altered. The large American privateers have been completely fitted out in America, 
with the exception, perhaps, of the gratings, and have come to the Havana fully manned, where 
a sale, or pretended sale having taken place, a Spanish subject or two are put on board, whilst 
the American mate and sailors remain, engage for a new voyage, and come upon the coasts; and 
there is too much reason to believe at present that many English sailors are also engaged in 
these vessels. With the exception of the Portuguese flag in the Bight of Benin and Biafra and 
the rivers near the Une, the trade carried on to the north is chiefly under the Spanish flag; 
though a few vessels, like the Louis, (French,) Rebecca, (American,) and two schooners 
(French) now said to be trading in slaves in the Gaboon, do now and then appear under their 
own flag. Some vessels, as the Catalina, have been also fitted out from Jamaica. (...) 

Answer 12. The Havana is the port from which the majority of these vessels are fitted out, 
though many of them, as the old American privateers, are fitted out in America, and only go to 
the Havana for papers; and whilst some, like the Triumvirata, also Dorset, have the papers 
carried from the Havana to America, a few, like the Louis, are fitted out from the French 
islands; and the Portuguese come from Brazil. (...) 

Answer 13 (...) A stop was put to the trade for some time, and it was nearly two years 
before the slave traders took to other flags, and in this interim the natives began to look 
forward to some other means of procuring the luxuries and necessaries of life; a few vessels, 
with American and English men and papers and a foreign flag, began at last to appear, and the 
hopes of the slave factors for a renewal of this trade to revive; and it has now increased to such 
an extent that the slave traders who frequent the part of the coast near Sierra Leone destroy 
every vessel they meet, unless of very considerable force, and these they drive away. (...)" 
Anexo C ao protocolo da conferência de 4 de Fevereiro de 1818. Respostas da Serra Leoa aos 
quesitos do visconde Castlereagh, datado de Abril de 1817. Id., Ibid., p. 106-107; BOURDON, 
Léon, ob. cit., p. 144. 

99 7 
BROOKS, Jr., George E. — Yankee traders, old coasters and African middlemen, p. 143. 

^"°° MILLER, Joseph C. — Way of Death. Merchant capitalism and the Angolan slave trade 1730-
1830, Madison, Wisconsin, The University of Wisconsin Press, 1988, p. 517. 

2 2 9 BOURDON, Léon, ob. cit., p. 143-145. 
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Assim, não admira que, em 1820, o capitão Edward Trenchard, 
comandante do navio Gane, tivesse entregue a Samuel Hodges, Jr . dezoito 
prisioneiros capturados a bordo de barcos dos Estados Unidos que se 
dedicavam ao comércio de escravos. Como pela lei de 2 de Maio de 1819, 
todas as pessoas, nessas circunstâncias , t inham de ser remetidas às 
autoridades civis americanas, o capitão Trenchard resolvera confiá-los ao 
cônsul, tendo este providenciado o seu transporte para a América230. 

8.6. Outros portos 

Além dos agentes consulares mencionados, os Estados Unidos 
t ambém possu iam vice-cônsules em outros por tos metropolitanos 
por tugueses . Não admira a existência de represen tan tes destes em 
localidades como a Figueira da Foz, Setúbal e Faro, dada a importância que 
tinham no comércio luso-americano2 3 1 . Relativamente à Figueira da Foz, 
conseguimos apurar que, em 1797, John Hitchcock desempenhava o lugar de 
vice-cônsul americano nesse porto, enquanto em 1808 essas funções eram 
exercidas por um súbdito inglês de nome Baker, e, desde há 17 anos, 
competiam aos sócios da casa comercial a que Baker pertencia. Daí 
concluirmos ser Hitchcock também membro da mesma firma. Além disso, 
como mencionámos, quando, em 1821, Alexander Burton foi nomeado 
cônsul para a cidade do Porto, estendia-se também à Figueira da Foz, a sua 
jurisdição232 . 

N.A.R.A. General records of the Department of State, Central files, Despatches from United 
States consuls in Santiago, Cape Verde, 1818-1819 vol. 1 (June 18, 1818 — June 30, 1833), 
(National Archives microfilm publication, T434 rolo 1). Despachos do cônsul Samuel Hodges, 
Junior, para o Secretário de Estado, John Quincy Adams, datado da ilha de Santiago (Praia), 11 
e 30 de Junho de 1820; cartas do capitão do navio Gane, Edward Trenchard, datado de 
Santiago (Praia), 31 de Maio e 30 de Junho de 1820. 

N.A.R.A. General records of the Department of State, Central files, Despatches from United 
States consuls in Lisbon, vol. 1 (July 27, 1791 — December 18, 1802), (National Archives 
microfilm publication, T180, rolo 2). Despacho do consul Edward Church para o Secretário de 
Estado, Timothy Pickering, datado de Lisboa, 4 de Abril de 1797. Vide Anexo II, doc. nfi. 18; 
carta de Charles Frederick Kruse para o consul Thomas Bulkeley, datada de Faro, 3 de 
Fevereiro de 1802; despacho do consul Thomas Bulkeley, para o Secretário de Estado, James 
Madison, datado de Lisboa, 16 de Julho de 1802; id., Despatches from United States consuls 
in Lisbon, vol. 4 (November 9, 1807 — June 30, 1826), (National Archives microfilm 
publication, T180, rolo 4). Despacho do cônsul William Jarvis para o Secretário de Estado, 
James Madison, datado de Lisboa, 12 de Janeiro de 1808. 

Id., ibid. Despacho do cônsul William Jarvis para o Secretário de Estado, James Madison, 
datado de Lisboa, 12 de Janeiro de 1808; A.N.T.T., Ministério dos Negócios Estrangeiros, 
Arquivo Central, correspondência das legações estrangeiras em Lisboa, caixa 410 (1790-
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Tivemos já oportunidade de referir que, em 1797, o lugar de agente ou 
vice-cônsul americano em Setúbal era ocupado por um comerciante de nome 
Charles Oneill, que fora persuadido por Edward Church a exercer iguais 
funções em Lisboa, tendo deixado os seus negócios e o consulado na urbe 
sadina, a cargo de um seu sobrinho. Contudo, em 1821, Charles Oneill 
cont inuava a ser o represen tan te consular amer icano em Setúbal , 
acumulando estas funções com as de cônsul da França e da Rússia, se bem 
que o governo português, exigisse o despacho através das repartições da 
capital de todos os documentos relativos aos barcos estadunidenses que 
zarpavam do Sado 2 3 3 . 

É curioso também notar que, em carta particular, de 7 de Dezembro 
de 1799, o ministro plenipotenciário, William Smith, informava ter pedido a 
Thomas Bulkeley a demissão de Van Kersen, vice-cônsul americano em 
Setúbal, devido a informações veiculadas por vários residentes respeitáveis. 
O mesmo plenipotenciário classificava-o como um verdadeiro jacobino, que, 
como não arranjava outra ocupação, intrigava e escrevia memórias, nas 
quais tomava demasiadas liberdades para com Thomas Bulkeley e para com 
ele próprio, no intuito de ser reintegrado no posto que ocupara ou fazer 
amigos nos Es tados Unidos 2 3 4 , por cer to com futuras intenções. 
Infelizmente não encontrámos mais referências a Van Kersen, pelo que 
desconhecemos durante quanto tempo terá desempenhado as funções que 
lhe são atribuídas. 

Os Estados Unidos t inham representantes consulares em vários 
outros portos do litoral português, de importância secundár ia para o 

1805). Nota do cônsul Thomas Bulkeley para o Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros 
e da Guerra, Luís Pinto de Sousa Coutinho, datada de Lisboa, 9 de Dezembro de 1797; Id., 
correspondência das legações estrangeiras em Lisboa, caixa 412 (1820-1833). Nota do cônsul 
Alexander Burton para o Ministro e Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, Silvestre 
Pinheiro Ferreira, datada de Lisboa, 17 de Dezembro de 1821; RIBEIRO, Jorge Martins — The 
American presence in Oporto in the beginning of the 19th century, p. 297. 

2 3 3 N.A.R.A. General records of the Department of State, Central files, Despatches from United 
States consuls in Lisbon, vol. 4 (November 9, 1807 — June 30, 1826), (National Archives 
micrqfUm publication, T180, rolo 4). Despacho do cônsul Israel Pemberton Hutchinson, para o 
Secretário de Estado, John Quincy Adams, datado de Lisboa, 20 de Setembro de 1821. Vide 
Anexo II, doc. nB. 44. 

2 3 4 Id., Despatches from United States Ministers to Portugal, vol. 5 (August 20, 1797 — September 
13, 1801), (National Archives microfilm publication, M43, rolo 4). Carta particular do ministro 
plenipotenciário, William Smith, para o Secretário de Estado, Timothy Pickering, datada de 
Lisboa, 7 de Dezembro de 1799. 
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comércio norte-americano, como era o caso da vila de Caminha. Isto 
explica-se pelas dificuldades nas comunicações e consequente necessidade 
de ter alguém nessas localidades, em caso de acidente, naufrágio ou até para 
solucionar problemas de carácter alfandegário. Assim, em Dezembro de 
1809, Francisco de Clamouse Browne nomeava um certo António Bento 
Ferreira, agente consular na referida povoação, o qual passava a gozar de 
vários privilégios235. As mesmas razões explicam o facto dos norte-
americanos terem também um vice-cônsul em Belém, havendo o primeiro 
sido nomeado por Jacob Dohrman, logo em 1792, conforme vimos, no 
capítulo quarto2 3 6 . 

Ao longo da costa brasileira, pelo menos nos seus portos mais 
importantes, existiam ainda consulados americanos. O primeiro, criado em 
1808, logo após a chegada da corte ao Brasil, parece ter sido o de São 
Salvador; o do Rio de Janeiro foi estabelecido em 1811 e os do Maranhão e 
Pernambuco em 1817. Estamos certos, aliás, que a análise destes despachos 
continuará a revelar-se de capital importância para o projectado trabalho 
sobre as relações entre os Estados Unidos e a corte portuguesa no Rio de 
Janeiro, a que atrás nos referimos. 

Como se pode verificar a través das páginas precedentes , a 
correspondência dos cônsules norte-americanos, acreditados nos portos 
portugueses, é muito fértil em detalhes e informações importantes. De facto, 
eles desempenham um papel relevante nas relações entre os dois países, 
quer concedendo ajuda humanitár ia e dando informações comerciais aos 
cidadãos americanos, quer suprindo, entre 1801 e 1822, a ausência de 
diplomatas acredi tados em Lisboa. Represen tan tes de uma nação 
republicana, revelaram-se observadores atentos e críticos da vida e da 
política de um reino, cujo regime absoluto caminhava para o fim. E, um 

2 3 5 A. D. P: Governo Civil do Porto, Livros de registo de privilégios, livro 139, fis. 45-46. Vide 
Anexo II, doe. ns. 33. 

2 3 6 Refira-se também que, em 1811, estas funções eram desempenhadas por John Quirk, cuja 
nacionalidade, porém, desconhecemos. A.N.T.T., Ministério dos Negócios Estrangeiros, Arquivo 
Central, correspondência das legações estrangeiras em Lisboa, caixa 411 (1806-1826). Nota 
do cônsul Hugh Henry Green para, D. Miguel Pereira Forjaz, secretário do Conselho de 
Regência e encarregado da pasta dos negócios estrangeiros e da guerra, datada de Lisboa, 12 
de Fevereiro de 1811. 
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deles, Edward Church, chegou a ter uma actuação não muito clara nas 
negociações entre Portugal e a França, potência que admirava e parecia 
querer favorecer. Além disso, os lugares de vice-cônsul ou agente consular 
tornavam-se apetecíveis entre os por tugueses , devido ao prestígio e 
privilégios que concediam. Deste modo, a quantidade e a riqueza des ta 
documentação justificam um estudo independente e pormenorizado que 
contamos levar a cabo num futuro próximo. 
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Conclusão 

Ao longo desta dissertação fomos analisando os vários aspectos das 
relações entre Portugal e os Estados Unidos que, conforme tivemos 
oportunidade de demonstrar, começaram muito antes da Declaração de 
Independência americana. De facto, os dois países eram economicamente 
interdependentes, cada u m fornecendo ao outro os bens que não produzia 
ou em que era deficitário, como era o caso de Portugal no respeitante aos 
cereais. 

Após o reconhecimento da independência dos Estados Unidos pelo 
governo inglês, as trocas comerciais directas vão intensificar-se, apesar do 
comércio realizado com a Grã-Bretanha continuar a ser o mais importante 
para ambos os países. Segundo as estatísticas oficiais por tuguesas e 
estadunidenses, o tráfico comercial entre as duas nações, cujas trocas 
envolveram uma variedade de produtos, era deficitário, embora o saldo se 
revelasse mais negativo para Portugal, que t inha no sal e no vinho as 
principais mercadorias exportadas. Não nos podemos esquecer ainda da 
importância do vinho da Madeira, a bebida alcoólica mais apreciada pelas 
classes abastadas da América do Norte. Anos houve, em que foi necessário 
enviar para os Estados Unidos patacas e pesetas espanholas de forma a 
pagar o excesso das importações sobre as exportações. 

Os americanos, por seu turno, vendiam aos portugueses, sobretudo, 
cereais em grão (trigo e milho) e farinha, embora Lisboa colocasse sempre 
dificuldades à importação deste último produto, alegando que a sua livre 
entrada no país arruinaria as moagens existentes. Apenas em casos de 
carestia grave se autorizava a compra de farinha ao estrangeiro. Por outro 
lado, o comércio luso-americano processava-se maioritariamente a bordo de 
navios americanos e os estados da Nova Inglaterra e do Mid-Atlantic eram os 
principais destinos das mercadorias portuguesas. 

Apesar das trocas comerciais terem fortes probabilidades de se 
desenvolver, as expectativas de finais do século XVIII, não se concretizaram. 
Contudo, ainda, em 1819, as autoridades dos Estados Unidos continuavam 
a classificar Portugal entre os seus principais parceiros comerciais. De facto, 
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ambos os países funcionavam, em caso de crise ou conflito, um em relação 
ao outro como mercados e fontes de abastecimento alternativos, o que é 
amplamente demonstrado durante a Guerra das Laranjas, as invasões 
francesas do território metropolitano português e a guerra anglo-americana 
de 1812-1814. 

A rebelião americana revelou-se contrária aos interesses portugueses, 
pois, enquanto durasse , Portugal não poderia contar com o auxílio da 
Inglaterra no conflito que o opunha à Espanha, a propósito da colónia do 
Sacramento. Daí que o marquês de Pombal, de modo indirecto, tivesse 
aconselhado o gabinete de Londres a ceder às exigências dos americanos. Tal 
não correspondia, porém, aos verdadeiros sentimentos de Sebastião José de 
Carvalho e Melo, o qual, apesar da Grã-Bretanha se recusar a dar qualquer 
tipo de ajuda, promulgava, em 1776, leis gravosas pa ra o comércio 
americano. Assim, por um decreto, datado do próprio dia em que, em 
Filadélfia, o Congresso Cont inental proclamava a independência dos 
Estados Unidos, fechava-se os portos portugueses aos navios americanos. A 
hostil atitude portuguesa face à rebelião das colónias levou a que, devido à 
inst igação da França , vár ios membros do Congresso pensas sem, 
conjuntamente com a Espanha, declarar guerra a Portugal. Prevaleceu o 
bom senso, e o conflito, que se teria revelado desastroso tanto para os 
Estados Unidos como para Portugal não chegou a eclodir. Os comissários 
americanos em Paris, tentaram, no entanto, através de contactos com o 
embaixador português na capital francesa, modificar a posição de Lisboa. As 
embarcações portuguesas, contudo, não deixaram de ser alvo dos corsários 
americanos, apesar de Benjamin Franklin ter garantido que o Congresso 
apenas dera ordem para o apresamento de navios ingleses. Dada a 
importância dos interesses comerciais em jogo, não admira, pois, que as 
autoridades nor te-americanas quisessem reatar este tráfego o ma i s 
rapidamente possível. Portugal, todavia, só em 1783, já depois da assinatura 
dos preliminares de um tratado entre os Estados Unidos e a Grã-Bretanha, 
reconheceu formalmente a independência dos Estados Unidos. 

No entanto, e por causa da posição portuguesa face à revolução 
americana, os assuntos estadunidenses estiveram, desde cedo, a cargo de 
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um agente-intérprete do consulado francês, Jean-Baptiste Pecquet, que, por 
instigação da Grã-Bretanha, acabou por ser expulso do território português. 
Ainda assim, antes da revogação do decreto de 4 de Julho de 1776, que só 
veio a ocorrer em Fevereiro de 1783, o Congresso nomeou um agente, Arnold 
Dohrman, para a capital portuguesa e tentou contrai]- um empréstimo em 
Portugal. Esta atitude da jovem república mostra claramente a vontade de 
manter um bom relacionamento com Lisboa e a importância atribuída ao 
entendimento com Portugal, benéfico à consolidação da independência 
americana. Admirador da luta dos colonos revoltados, Arnold Dohrman 
tinha, desde o início, auxiliado a causa estadunidense e proporcionado toda 
a espécie de conforto material aos prisioneiros americanos desembarcados 
em território português. Depois da sua partida para a América, foi o seu 
irmão Jacob Dohrman, quem ficou encarregado dos assun tos norte-
americanos em Portugal até à chegada, a Lisboa, do primeiro representante 
diplomático dos Estados Unidos. 

O Congresso, de acordo com a política t raçada a partir de 1776, 
tentou assinar tratados comerciais com as várias potências europeias, entre 
elas Portugal, cujo governo, apesar de laboriosas negociações efectuadas, 
não ratificou o acordo. Além de ter havido uma maior vontade da parte 
americana do que da portuguesa, uma melhoria das relações luso-britânicas 
não terá sido alheia a tal atitude da corte de Lisboa que se mostrava mais 
interessada em estabelecer relações a nível diplomático, do que em assinar 
um convénio. Além disto, outra das razões pelas quais os Estados Unidos 
queriam estreitar o bom relacionamento existente entre os dois países, 
prende-se com a protecção dada pela esquadra portuguesa, que patrulhava o 
estreito de Gibraltar, aos navios americanos. De facto, a existência de boas 
relações revelava-se necessária para a segurança mútua e para o futuro do 
comércio da nova república no Mediterrâneo, u m a vez que, após a 
independência, deixara de poder contar com a protecção da marinha inglesa. 

A posição geográfica de Portugal e dos arquipélagos atlânticos, bem 
como o alcance estratégico dos seus portos para a navegação estadunidense, 
serão certamente factores determinantes na aproximação luso-americana, a 
qual terá sido bem recebida em Portugal, onde certos sectores a percebiam 
como uma forma de contrabalançar a influência inglesa. Assim, os 
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interesses comerciais e a importância da Madeira e dos Açores como pontos 
de escala para os navios mercantes explicam que o Congresso tivesse 
designado agentes para estas ilhas, pouco após a independência. Deste 
modo, logo em 1776, Thomas Hickling era nomeado para o arquipélago 
açoriano e John Marsden Pintard, em 1783, para o madeirense. Portugal, por 
seu lado, também tinha toda a conveniência no reatamento e no incremento 
das trocas com os Estados Unidos. Daí que, de acordo com a estratégia da 
procura de alternativas ao mercado britânico, para o escoamento do vinho 
do Porto e a exemplo daquilo que fizera com a Rússia, tivesse enviado para 
Filadélfia um agente da Companhia da Agricultura das Vinhas do Alto 
Douro que, tal como o representante da Companhia em S. Petersburgo, será 
mais tarde nomeado cônsul. 

O executivo americano, apesar da não ass ina tura do tratado, pelo 
gabinete de Lisboa, acabou por aceder às pretensões portuguesas e, embora a 
contragosto, nomear um ministro, em vez de um simples encarregado de 
negócios como pretendia. De resto, os responsáveis americanos foram postos 
perante um facto consumado, pois Portugal designou Cipriano Ribeiro Freire 
para ministro residente em Filadélfia. Face às difíceis relações com os 
potentados do norte de África, os Estados Unidos t inham todo o interesse 
em ter um representante na capital portuguesa, o que se explica pelo facto 
de Lisboa ser um porto de mar importante e, dada a facilidade de 
comunicações marítimas, estar bem posicionada para servir de lugar de 
residência a um agente encarregado de negociar com as potências 
berberescas. 

De en t r e os d ip lomatas que d u r a n t e o período e s t u d a d o 
representaram Portugal na América, destacam-se pela sua cultura, craveira 
intelectual e actividade desenvolvida Cipriano Ribeiro Freire, o abade José 
Correia da Serra, íntimo de figuras cimeiras da vida política americana, e 
Francisco Solano Constâncio. Os outros três, José Rademaker, José Amado 
Grehon e Joaquim Barroso Pereira, embora sem o prestígio destes e apenas 
simples encarregados de negócios, também não descuraram os interesses 
portugueses, sobretudo o primeiro, que durante cerca de 11 anos acumulou 
estas funções com as de cônsul geral. 
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No decurso da época anal isada foram vários os a ssun tos que 
preocuparam os representantes portugueses junto do executivo da união 
americana. E, no fundo, como todo o diplomata acaba, no fundo, por ser um 
"espião" do seu país, os representantes portugueses veicularam para os seus 
superiores várias notícias acerca da situação interna dos Estados Unidos, 
das suas relações externas, bem como das movimentações navais ao largo 
das costas estadunidenses, o que na altura se poderia revestir de interesse 
para Portugal. O gabinete de Lisboa, apesar das suas fortes ligações à Grã-
Bretanha, manter-se-á neutral no decurso do conflito anglo-americano, 
iniciado em 1812, não permitindo a entrada nos portos portugueses de 
presas feitas por embarcações corsárias ou de guerra, de qualquer dos 
beligerantes. Aliás, atendendo às circunstâncias, a posição portuguesa que 
foi devidamente apreciada pelos Estados Unidos, não podia ser outra. A 
família real e a corte encontravam-se no Brasil, o exército napoleónico t inha 
deixado o território metropolitano poucos meses antes, e a importação de 
cereais e farinhas americanas revelava-se imprescindível. 

As relações comerciais bilaterais e a maneira de as incrementar 
estiveram sempre presentes no espírito dos diplomatas portugueses. E, como 
não podia deixar de ser, a maneira de encarar estas questões variou 
conforme as personalidades e as circunstâncias da época. Assim, Cipriano 
Ribeiro Freire, em sintonia com as opiniões do seu governo, não se revelará 
favorável à conclusão de um tratado, pugnando antes por negociações, com 
vista à diminuição das taxas alfandegárias americanas sobre os produtos 
portugueses. Anos mais tarde, porém, Lisboa utilizará a possibilidade de 
ass inatura de um convénio, como forma de pressionar o executivo de 
Washington, de resto, sem qualquer resultado, se bem que, no respeitante 
ao comércio, os portugueses fossem tratados em pé de igualdade com os 
cidadãos e súbditos dos outros países. 

Os embargos decididos pelos Estados Unidos, nos inícios do século 
XIX, afectaram as trocas luso-americanas. A partir de Março de 1809, 
porém, o embargo decretado em 1807 foi parcialmente revogado, pelo que 
foram autor izadas exportações para a Península Ibérica, tendo os 
americanos chegado, inclusive, a pensar utilizar os portos portugueses como 
trampolim para o envio dos seus produtos para a Grã-Bretanha. De 
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qualquer modo, a Guerra Peninsular deu um novo alento ao comércio luso-
americano, ao encorajar a exportação de grandes quantidades de cereais 
para os dois países ibéricos, necessários para o aprovisionamento dos 
exércitos aí estacionados. A própria regência de Lisboa chegou a expedir 
instruções ao encarregado de negócios, José Rademaker, para facilitar este 
tráfego, indispensável ao esforço de guerra. Para o efeito enviou passaportes, 
de modo a serem concedidos a portugueses que quisessem comprar 
embarcações na América, a fim de nelas transportar víveres para Portugal. 
Todavia, os cuidados das autoridades e dos diplomatas portugueses não 
evitaram que alguns americanos utilizassem fraudulentamente o pavihão 
luso, navegando com documentos falsos e sem qualquer tipo de passaporte. 

Francisco Solano Constâncio, por seu lado, em 1822, achava 
vantajosa para Portugal u m a maior ligação comercial com os Estados 
Unidos e com a América espanhola, útil em caso de guerra e também porque 
antevinha, num futuro próximo, um grande protagonismo na cena mundial, 
para o continente americano. J á o ministro dos Negócios Estrangeiros, 
Silvestre Pinheiro Ferreira, alimentava um projecto de associação com as 
potências americanas, de que os Estados Unidos seriam a "alma", com o 
objectivo de frustar as intenções da Santa Aliança e de encontrar novos 
mercados para os produtos agrícolas portugueses. Este projecto megalómano 
não encontrou qua lquer receptividade no executivo estradunidense, 
admirando-se Solano Constâncio que Silvestre Pinheiro Ferreira tivesse 
acreditado na sua viabilidade. 

Por outro lado, os americanos vão-se mostrar empenhados em 
negociar com o Brasil, logo que os portos desta colónia são abertos ao 
comércio es t rangei ro . Não é de admira r es te in te resse , pois, j á 
anteriormente, e em desafio às leis e às autoridades portuguesas, os 
cidadãos estadunidenses recorriam ao contrabando e dedicavam-se à pesca 
da baleia aos largo das costas brasileiras. Face aos protestos de José 
Rademaker, J ames Madison limitava-se a condenar ta is acções, não 
propondo quaisquer medidas para as impedir. No entanto, o futuro do 
comércio entre o Brasil e os Estados Unidos não se revelava promissor, pois 
apenas um reduzido número de produtos deste país t inha interesse para o 
mercado brasileiro. Deste modo, e porque o balanço deste tráfego se revelaria 
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favorável ao Brasil, não era de prever que os norte-americanos se 
mostrassem interessados nele, sobretudo, enquanto pudessem suprir as 
suas necessidades com artigos de outros locais, a preços mais baixos, e onde 
poderiam, em troca, colocar as suas mercadorias. 

A corte do Rio de Janeiro utilizou os seus representantes em 
território es tadunidense para a obtenção de informações de carácter 
económico e para a resolução de problemas concretos, tais como a obtenção 
de sementes de plantas, a serem experimentados em solo brasileiro, bem 
como material para o exército e para a marinha e o recrutamento de pessoas 
que pudessem contribuir para o desenvolvimento do Brasil. Aliás, no 
decurso da missão de Cipriano Ribeiro Freire, o jovem Hipólito José da 
Costa, futuro redactor do Correio Braziliense, foi enviado à América do Norte, 
a fim de tomar contacto com os métodos de cultivo utilizados e obter 
sementes passíveis de serem utilizadas em Portugal e no Brasil, bem como 
conseguir informações relacionadas com a h idrául ica e a indús t r ia 
extractiva do ferro. Hipólito da Costa foi também encarregado de se deslocar 
ao México adquirir informações sobre a agricultura e a mineração do ouro e 
da prata. Isto mostra que tanto os Estados Unidos como o México, na altura 
ainda colónia da Espanha, eram vistos como modelos de desenvolvimento, 
cujos métodos podiam ser aplicados com êxito no Brasil. 

Como o território dos Estados Unidos servia de abrigo a portugueses 
culpados de heterodoxia, fugidos à just iça da Inquisição, e dava também 
acolhimento a elementos considerados indesejáveis, pelas autoridades 
portuguesas, a corte do Rio de Janeiro temia que através desse país 
seguissem para o Brasil revolucionários franceses. Daí, José Rademaker 
recomendar ao seu governo que não fosse permitido o desembarque nos 
portos desta colónia, a quem não fosse portador de passaporte concedido 
pelos representantes portugueses, residentes nos Estados Unidos. Esta 
medida acabou, aliás, por ser implementada pelas autoridades lusas. 

A deserção de marinheiros portugueses em pontos norte-americanos, 
porque aí auferiam salários mais elevados, criando problemas, para a viagem 
de retorno, aos capitães dos navios onde serviam, levou a que os diplomatas 
propusessem aos seus superiores medidas para obviar a tais desmandos. As 
disposições tomadas pelos responsáveis, não conseguiram, contudo, impedir 
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tais fugas, pois uma vez em território estadunidense, revelava-se difícil 
conseguir o concurso das autor idades amer icanas , n a cap tu ra dos 
desertores. Aliás, uma das obrigações dos diplomatas portugueses consistia 
também na concessão de agasalho e no repatriamento de náufragos ou de 
marinheiros em dificuldades. 

O estado sanitário dos portos da costa atlântica dos Estados Unidos, 
sujeitos a frequentes epidemias de febre-amarela, foi algo que preocupou os 
diplomatas portugueses. O conhecimento de quais as regiões atingidas por 
esta doença revela-se imprescindível, pois só deste modo se podia impor 
quarentena aos navios provenientes das localidades atingidas; medidas, que, 
ao ocasionarem demoras, se revelavam gravosas ao comércio e muitas vezes 
davam azo a protestos e reclamações por parte dos diplomatas americanos 
acreditados em Lisboa. 

Os barcos portugueses estiveram sujeitos a roubos por parte de 
corsários estadunidenses, apesar da desobediência dos comandantes destas 
embarcações às instruções dadas, as quais, recomendavam o respeito pelos 
direitos dos países neutrais, poderem mesmo levar à revogação da comissão 
de corso. Além disto, os espoliados podiam sempre intentar acções judiciais 
contra os seus captores nos tribunais americanos. 

Embora o contencioso causado pela destruição do corsário americano 
General Armstrong, por u m a força inglesa, no porto da Horta, em 1814, 
ainda não estivesse resolvido quando o abade Correia da Serra chegou à 
América, as relações entre os dois países eram pacíficas. No entanto, as 
depredações cometidas por navios, dotados de ca r t a s de corso dos 
"insurgentes" da América do Sul, armados em portos norte-americanos, em 
particular no de Baltimore, constituíram o litígio mais grave, entre as duas 
nações, no período estudado. Este problema mereceu particular atenção da 
parte de Correia da Serra, o qual tentou por todos os meios evitar e 
minimizar os prejuízos causados à navegação portuguesa. A simpatia 
existente entre os habitantes dos Estados Unidos, para com os movimentos 
revolucionários da América do Sul, aliada a motivações económicas, terão 
constituído as razões principais do envolvimento dos norte-americanos 
nesta actividade. Por um lado, a imprensa jacobina de Baltimore, o principal 
centro onde os corsários eram armados, incitava a população, considerando 
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esta actuação meritória. Por outro lado, numa cidade, já com tradição neste 
tipo de acções, estas ajudavam a reduzir a inactividade de homens e navios. 

A tarefa dos diplomatas portugueses encontrava-se singularmente 
complicada pelo facto das personalidades mais influentes de Baltimore, 
entre as quais se contavam juízes e oficiais da marinha de guerra, estarem 
envolvidas neste tráfico e das autoridades alfandegárias aceitarem subornos 
para fechar o olhos a tais actividades. A actuação de Correia da Serra, as 
tomadas de posição da imprensa moderada e do próprio governo americano, 
bem como as decisões do Congresso de Aix-la-Chapelle surt i ram algum 
efeito, levando os tribunais a emitir sentenças favoráveis a Portugal. Tudo 
isto causou embaraços a James Monroe e John Quincy Adams interessados 
em assinar um tratado com o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, o 
que o diplomata tentará explorar para conseguir os seus objectivos, se bem 
que haja deixado os Es tados Unidos, sem ter conseguido obter as 
indemnizações pretendidas. As capturas, no entanto, continuarão a afectar 
a navegação portuguesa, pelo que Lisboa enviou insistentes instruções aos 
seus representantes junto do executivo de Washington, no sentido de se 
obterem as compensações por perdas e danos dos navios apresados. Os 
norte-americanos, porém, não davam mostras de pretender resolver este 
assunto, nem a chantagem do novo governo português, fazendo depender a 
assinatura de um tratado de comércio da anuência à nomeação de uma 
comissão mista já proposta por Correia da Serra, para a resolução desta 
pendência, os fazia mudar de atitude. 

Francisco Solano Constâncio será, aliás, enviado para a América com 
o propósito de acabar com estas operações de pirataria que continuavam a 
afectar a navegação lusa. O diplomata vai advogar, nesse sentido, a criação 
de uma marinha forte, capaz de defender os navios portugueses dos ataques 
dos piratas e dos corsários que infestavam os oceanos, os quais contavam 
com a protecção das autor idades da ilha sueca de S. Bartolomeu. A 
repressão da pirataria revelava-se também difícil pelo facto da administração 
americana querer permanecer neutral no conflito que opunha a Espanha às 
suas colónias. Ainda assim, as autoridades estadunidenses toleraram a 
expedição do general Miranda contra Caracas, a qual foi financiada pelo 
gabinete inglês e por um comerciante americano. A posição norte-americana 
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em não apoiar oficialmente as insurreições sul-americanas, juntamente com 
a simpatia demonstrada pela população para com estes movimentos, bem 
como os proventos económicos conseguidos através do corso, dificultaram a 
actuação dos diplomatas lusitanos. 

Numa al tura em que crescia o interesse americano pelo que se 
passava na América do Sul, Correia da Serra tentou minimizar as acções dos 
enviados dos revoltosos de Pernambuco junto das autoridades e da opinião 
pública americana, de forma a evitar a concessão de ajuda aos insurrectos, 
no que obteve alguns êxitos. Apesar do Presidente Monroe simpatizar com a 
causa dos rebeldes pernambucanos, evitou prudentemente tomar qualquer 
ati tude que comprometesse os Estados Unidos, tendo considerado as 
execuções dos cabecilhas como um assunto interno do Brasil. 

O minis t ro por tuguês tentou, ainda, que os Es tados Unidos 
admitissem o Brasil como seu parceiro, com responsabilidades iguais, no 
chamado «sistema americano», totalmente independente da Europa. A 
proposta, porém, não foi aceite nem pelo presidente J ames Monroe, nem 
pelo Secretário de Estado, John Quincy Adams. O primeiro, de acordo com a 
famosa doutrina que enunciará pouco tempo depois, dizia que o sistema j á 
existia, mas era apenas constituído pelos Estados Unidos. Deste modo, além 
de não quererem repart ir a sua influência no continente, os norte-
americanos temiam ficai" excessivamente ligados a Portugal, o que seria 
contrário à sua política e prejudicaria o entendimento com as colónias 
espanholas. As relações com o Brasil, bem como os acontecimentos aí 
ocorridos, suscitavam interesse, tanto por parte das autoridades como por 
parte da população americana, de modo que, em Abril de 1822, ainda antes 
de D. Pedro ter declarado a independência, já o Presidente James Monroe 
nomeava um novo cônsul para o Rio de Janeiro. 

Entre 1790 e 1801, os Estados Unidos tiveram dois representantes 
diplomáticos em Lisboa, o coronel David Humphreys e William Loughton 
Smith. O governo americano aceitou nomear David Humphreys ministro 
residente na capital por tuguesa , não somente por temer que isso 
inviabilizasse a troca de diplomatas, mas porque Portugal era um país 
importante para a sua estratégia político-comercial. Aliás, a importância de 
Portugal no âmbito da política externa americana, es tá patente na 
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circunstância de alguém como John Quincy Adams, filho do Presidente dos 
Estados Unidos, haver sido nomeado sucessor de David Humphreys. O facto 
de não ter ocupado o posto para que fora designado e a escolha de William 
Loughton Smith para Lisboa, terão sido, segundo John Adams, os actos da 
sua administração que mais clamor provocaram. Parece, porém, que o 
Presidente terá considerado a capital da Prússia como um teatro diplomático 
mais importante. 

O comércio e a assinatura de um tratado luso-americano foram alvo 
da atenção dos diplomatas estadunidenses, os quais se mantinham atentos 
às flutuações do mercado e ao estado da agricul tura portuguesa. A 
possibilidade de se formalizar um acordo entre Lisboa e Nápoles, segundo o 
qual este reino italiano se tornaria o principal fornecedor de trigo a 
Portugal, preocupou o Secretário de Estado e o coronel David Humphreys. 
Thomas Jefferson ameaçou exercer represálias — exclusão dos vinhos 
portugueses dos Estados Unidos e colocação dos produtos americanos 
noutros mercados — se tal aliança viesse a ter lugar. Es ta ati tude é 
facilmente explicada pelo facto de, como vimos, as principais exportações 
americanas para Portugal serem constituídas por cereais. De resto, uma das 
grandes preocupações e u m dos objectivos n u n c a a lcançados pelos 
americanos, a não ser em épocas de crise, era o de conseguir que Lisboa 
autorizasse a importação de farinha, a que se opunham os proprietários de 
moagens, alguns dos quais com influência suficiente para determinar as 
políticas governamentais . Além das farinhas, os americanos também 
pretendiam obter a livre entrada de arroz em Portugal, o que raras vezes foi 
autorizado. Por vezes, em épocas de carência, as autoridades chegavam a 
proibir a saída das embarcações en t radas no Tejo, com produtos 
alimentares, mesmo que estes fossem destinados a outros portos, ou que 
tivessem apenas vindo certificar-se se os preços correntes dos géneros 
atingiam valores suficientemente altos para serem vendidos em Lisboa. 

Apesar de todas as diligências efectuadas, estes dois primeiros 
representantes estadunidenses nunca lograram conseguir a assinatura de 
um acordo de comércio entre os dois países. Com este convénio os 
americanos pretendiam sobretudo poder realizar trocas comerciais directas 
com as colónias portuguesas, nomeadamente com o Brasil, acerca do qual 
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Thomas Jefferson tinha incumbido David Humphreys de obter informações. 
Aliás, caso Portugal não concedesse tal autorização, o acordo deixava de ter 
relevância. Aqui residirá, talvez, a explicação do des in teresse das 
autoridades portugueses na ass ina tura de um tal acordo. De facto, se 
Portugal permitisse o livre acesso dos norte-americanos aos portos das suas 
possessões ultramarinas, teria de proceder do mesmo modo para com as 
outras nações, nomeadamente para com a Grã-Bretanha, pondo fim ao 
exclusivo colonial, o que se revelaria desastroso para a s u a balança 
comercial com o estrangeiro. William Smith, no entanto, atribuia a falta de 
empenhamento de Lisboa na conclusão de um convénio, ao facto do tratado 
de Methuen ter provocado nos portugueses desconfiança em relação a 
acordos comerciais. 

Dada a importância do comércio não são es t r anhas as at i tudes 
tomadas pelos ministros americanos em prol dos negociantes e dos navios 
do seu país, sempre que tinham problemas com as autoridades portuguesas, 
pois mui tas vezes isto t raduzia-se em prejuízos elevados. Aliás, as 
arbitrariedades cometidas contra americanos, por polícias e magistrados 
portugueses, provocou protestos tanto por parte de David Humphreys como 
de William Smith. Esta situação revelava-se grave, pois, como os oficiais 
subalternos da polícia podiam prender e levar para bordo dos navios 
britânicos súbditos ingleses, desertores ou vagabundos, pelos quais recebiam 
uma recompensa, utilizavam esse pretexto para encarcerarem cidadãos 
estadunidenses. Além disso, no período em que os dois diplomatas 
estadunidenses exerceram funções em Lisboa, existiam grupos de homens, 
comandados por um aspirante inglês e um oficial português que prendiam 
marinheiros americanos e os levavam à força para bordo de barcos de guerra 
britânicos. Apesar da boa vontade do governo de Lisboa que algumas vezes 
deu satisfação aos protestos feitos, não parece ter tomado medidas 
objectivamente eficazes para prevenir tais desmandos. Os portugueses que 
os perpetravam não pareciam movidos por qualquer espécie de ódio aos 
Estados Unidos, mas sim meramente pela mira da paga prometida. 

Devido à complicada e grave situação internacional não admira que 
os d ip lomatas a m e r i c a n o s se m a n t i v e s s e m a t e n t o s aos vár ios 
acontecimentos, até porque sabemos que os norte-americanos se queriam 
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manter afastados das querelas europeias. Por outro lado, a política interna e 
externa portuguesa desta época revelou-se rica em eventos, pelo que não 
deixaria de ser curioso, para cidadãos de uma jovem república democrática, 
a observação de um velho país dominado por um regime absoluto, que 
reprimia todos aqueles cujas opiniões eram consideradas heterodoxas e onde 
a Igreja Católica tinha ainda um grande peso. 

Informações acerca do estado das relações de Portugal com a 
Espanha, a França e a Inglaterra, bem como as movimentações do exército e 
da esquadra portuguesa, além de considerações acerca dos chefes militares, 
eram importantes, merecendo ser levadas ao conhecimento do executivo 
americano. Como aquelas potências possuiam colónias no continente 
americano, o seu bom ou mau relacionamento, além de influir na evolução 
da situação política da Europa, afectaria também os Estados Unidos, os 
quais queriam preservar a sua neutralidade. Portugal passava momentos 
difíceis, pois a sua forte ligação à Grã-Bretanha e o facto da marinha desta 
nação dominar os mares impedia a aceitação das exigências da França 
revolucionária, o que colocava o território metropolitano ao alcance de uma 
possível invasão. Por outro lado, em 1798, ante a perspectiva de um conflito 
bélico entre os Estados Unidos e a França, bem como uma ruptura com a 
Espanha e com a Holanda, o porto de Lisboa tornava-se importante para os 
negociantes americanos. 

As relações dos Estados Unidos com o norte de África, uma das 
razões pelas quais o coronel David Humphreys foi enviado para Lisboa, vão 
merecer a especial atenção dos diplomatas americanos. De facto, a partir da 
capital portuguesa, vai ser possível obter um conhecimento pormenorizado 
acerca das potências berberescas e a melhor maneira de lidar com as 
autoridades desses países, de forma a salvaguardar os interesses dos 
Estados Unidos. Uma parte substancial da correspondência do coronel 
Humphreys versa os vários aspectos das relações com Argel, com Marrocos, 
com Tunes e com Tripoli; os problemas referentes aos cidadãos americanos 
cativos, as capturas de embarcações e as negociações, com vista à 
a s s ina tu ra de t ra tados de paz, que dariam segurança à navegação 
estadunidense no Mediterrâneo. Daí, ser natural a atenção com que era 
seguida a política lusa para com o norte de África. Na realidade, qualquer 
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conflito ou acordo que obrigasse Lisboa a retirar a sua esquadra do estreito 
de Gibraltar seria prejudicial aos interesses americanos. Assim, a conclusão 
de u m a t régua com Argel, sob os auspícios da Inglaterra, causou 
preocupação, pois se Portugal estivesse em paz com esta regência deixaria de 
dar protecção ao comércio dos Estados Unidos. O facto de portugueses e 
argelinos não terem chegado a um acordo para pôr termo ao estado de 
conflito existente, possibilitou negociações destes últimos com os norte-
americanos, tendo sido assinado, em Setembro de 1795, um tratado entre as 
duas potências. 

Tal como o seu antecessor, William Smith também se preocupou com 
estes problemas, embora ocupem um lugar menos importante na s u a 
correspondência. De resto, a superintendência destes assuntos passara para 
Madrid, cidade para onde David Humphreys fora enviado. Contudo, os bons 
ofícios do cônsul de Portugal em Tripoli t inham permitido a conclusão de 
uma paz entre esta potência e os Estados Unidos. Por outro lado, o atraso 
nos fornecimentos do que fora prometido a Argel estava a criar dificuldades 
no relacionamento entre americanos e argelinos. Smith advogava o envio e 
manutenção de uma pequena força naval no Mediterrâneo, pois só a 
exibição de algum poderio marítimo faria com que os t ra tados fossem 
respeitados. Será interessante recordar que o ministro Cipriano Ribeiro 
Freire criticava as promessas e concessões feitas pelos norte-americanos às 
autoridades de Argel. 

Tanto Portugal como os Estados Unidos t inham, ainda, ao seu 
serviço cônsules e vice-cônsules, igualmente necessários pa ra a boa 
compreensão, entendimento e relacionamento entre os dois países e que 
desempenhavam, aliás, um papel importante em tudo o que dizia respeito às 
trocas comerciais. Por sua vez, o corpo consular português em território 
estadunidense foi aumentando ao longo do período es tudado e da s u a 
organização se ocuparam os ministros e encarregados de negócios junto do 
governo americano. A partir de 1789, as funções e atribuições consulares 
passaram a ser regulamentadas e codificadas por lei, tendo sido alvo de 
reorganização em 1822. Os cônsules gerais, nomeados por Lisboa, foram 
sempre súbditos portugueses e um deles, José Rademaker, como referimos, 
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acumulou estas funções com as de encarregado de negócios. J á os vice-
cônsules são quase sempre cidadãos americanos, dada a dificuldade em 
encontrar portugueses capazes de exercer tais funções, pois, a emigração 
lusa para os Estados Unidos era, nesta altura, pouco significativa. A enorme 
extensão do território estadunidense, as dificuldades e a morosidade das 
comunicações justificavam a disseminação destes agentes, pelos portos mais 
importantes da sua costa atlântica, a mais povoada e próxima da Europa. 
Portugal começou por ter apenas um cônsul geral em Filadélfia e vice-
cônsules em Nova Iorque e Baltimore. Em 1810, a rede consular compunha-
se de um cônsul geral, residente em Filadélfia, e de seis vice-cônsules. Em 
1816, o cônsul geral residia em Nova Iorque e Portugal d ispunha de sete 
vice-cônsules, o número dos quais, dois anos depois, aumentou para nove. 
Nos inícios de 1822, antes da reforma do corpo consular, ocorrida nesse ano, 
Portugal dispunha, em território estadunidense, de dois cônsules, um em 
Baltimore e outro em Alexandria, e 10 vice-cônsules distribuídos pelos 
portos mais importantes, desde o Massachusetts ao golfo do México. 

A reorganização consular de 1822 levará ao envio de novos cônsules 
para os Estados Unidos, em cujo território ficavam localizados 7 dos 33 
consulados que Portugal t inha no estrangeiro. Assim, certas cidades onde, 
até aí, apenas existiam vice-cônsules, passaram a ter um cônsul residente, 
nomeado d i rec tamente por Lisboa. Contudo, a lguns des tes novos 
representantes consulares foram enviados para os Estados Unidos, com o 
objectivo de, no futuro, se as circunstâncias assim o permitissem, serem 
colocados em portos da América espanhola como por exemplo na Colômbia, 
México ou Havana, o que explica esta tão grande quantidade de nomeações, 
bem como o interesse do governo liberal no incremento das trocas com a 
América do Norte e no estabelecimento de laços comerciais com as antigas 
colónias da Espanha. 

A c o r r e s p o n d ê n c i a dos vár ios agen te s c o n s u l a r e s t r a t a 
particularmente de assuntos de carácter comercial, embora nas épocas em 
que Portugal não t inha nenhum outro representante junto do executivo 
americano, estes se vissem compelidos a levar ao conhecimento dos seus 
superiores outros assuntos , reputados de interesse. Assim, nestes ofícios 
também podemos encontrar informações acerca da política interna e externa 
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americana, bem como o problema dos ataques dos corsários norte-africanos 
à navegação americana. 

A preocupação por parte de Lisboa em desenvolver o Brasil, tomando 
como modelo os Es t ados Unidos, torna-se evidente nos relatórios 
pormenorizados, acerca da indústria americana, escritos pelo cônsul geral 
em Filadélfia, Joaquim José Vasques, e no interesse deste em fomentar a 
emigração de mão-de-obra qualificada para aquele território. 

As capturas levadas a cabo pelos corsários americanos munidos com 
cartas de corso dos "insurgentes" da América do Sul, estiveram no centro da 
atenção do corpo consular, até porque era a ele que competia t ratar das 
acções judiciais junto dos tribunais americanos, com vista à obtenção de 
indemnizações. Os cônsules intervieram também junto das autoridades da 
ilha sueca de S. Bartolomeu, as quais davam cobertura à pirataria, com o 
intuito de recuperar algumas embarcações apresadas. Aliás, em 1821, apesar 
de terem diminuido os a taques à navegação por tuguesa , os navios 
apresadores saíam de portos norte-americanos, indo armar-se às Antilhas, 
para onde depois levavam as presas. 

A importância dos agentes consulares está ainda bem patente nos 
serviços prestados, entre os quais se contavam o repat r iamento de 
marinheiros, a concessão de documentos a navios e passageiros que 
demandavam portos portugueses, de modo a evitarem o contrabando e o 
desembarque de pessoas indesejáveis. 

O não cumprimento dos seus deveres por parte de alguns dos 
cônsules e vice-cônsules portugueses levou o ministro Silvestre Pinheiro 
Ferreira a admoestá-los, pois por vezes legalizavam documentos a navios 
que t ransportavam mercadorias proibidas de ent rar em Portugal. Os 
americanos, contudo, contando com o desleixo das autoridades afandegárias 
lusas, mostravam-se indiferentes às resoluções de Lisboa, onde, aliás, havia 
quem duvidasse da eficácia de tais medidas. Os governos liberais, no 
entanto, acabaram por tomar providências para pôr fim a tais desmandos e 
acabar com o comércio ilícito. Ao corpo consular cabia também a emissão 
das chamadas cartas de saúde, as quais certificando o estado sanitário dos 
portos de onde as embarcações zarpavam, possibilitavam a adopção de 
medidas preventivas, capazes de impedir a propagação em Portugal das 
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frequentes epidemias de febre-amarela, que afectavam, como referimos, os 
portos da costa atlântica dos Estados Unidos. 

Os cônsules e vice-cônsules americanos desde cedo estiveram 
presentes nos portos portugueses mais importantes, tanto na metrópole 
como na Madeira e nos Açores. No Brasil só existem consulados a partir de 
1808 e, em Cabo Verde, o primeiro agente consular, por sinal um 
comerciante português, só exerce funções depois de 1813. Tal como já 
referimos, a dificuldade e a demora das comunicações justificam a 
multiplicação de agentes consulares , residindo mui tos em portos 
secundários, com pouco ou nenhum comércio com a América do Norte. 

As funções consulares pareciam ser muito apetecíveis, mesmo entre 
os portugueses dado o prestígio social e os privilégios que proporcionavam a 
quem os exercia. Esta era, de resto, a opinião do vice-consul americano na 
cidade do Porto, Francisco de Clamouse Browne, o qual, conjuntamente com 
o cônsul Israel Pemberton Hutchinson, se opôs à nomeação de Alexander 
Burton para o consulado portuense. As mesmas razões, aliadas a vantagens 
comerciais que o desempenho de um tal cargo poderiam proporcionar, 
levavam Richard Lamar Bisset, sócio de uma das principais firmas 
estrangeiras da Madeira, a pretender o posto para um primo seu. Como os 
cônsules não tinham direito a receber qualquer salário, os seus rendimentos 
provinham dos emolumentos dos consulados, os quais muitas vezes eram 
diminutos, pelo que os t inham de complementar com proventos próprios e 
com actividades de carácter comercial, as quais, no entanto, eram 
facilitadas pelas funções que exerciam. 

O primeiro cônsul geral nomeado para Lisboa, Edward Church, teve 
uma actuação polémica, pois devido a factores pessoais de ordem económica 
e ideológica, tornou-se de facto um agente da França republicana em 
Portugal. Apesar das queixas das autoridades portuguesas e da vigilância 
exercida pelo intendente da polícia Pina Manique, este incidente não chegou 
a afectar as relações luso-americanas. Aliás, tanto Portugal como a França 
utilizaram Church como mediador, o qual parecia gozar da confiança do 
ministro Luís Pinto de Sousa Coutinho. Foi, porém, António de Araújo de 
Azevedo, encarregado de negociar com o Directório, quem primeiro se deu 
conta do verdadeiro carácter e intenções do cônsul americano. Refira-se que, 
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antes do reconhecimento da independência dos Estados Unidos, pela corte 
portuguesa, os interesses americanos em Portugal, estiveram a cargo dos 
agentes franceses. Posteriormente, durante a interrupção das relações entre 
Lisboa e Paris, foram os representantes consulares estadunidenses quem se 
ocupou dos interesses gauleses. 

Os sucessores de Church à frente do consulado geral revelaram-se 
homens activos e diligentes, sobretudo nos cerca de 21 anos em que os 
Estados Unidos não tiveram nenhum representante diplomático em Lisboa. 
Entre estes agentes consulares encontrámos também súbditos ingleses, dado 
nem sempre residirem na capital portuguesa cidadãos americanos capazes de 
exercerem tais funções. As preocupações dos cônsu les são mui to 
semelhantes às dos ministros, sendo o comércio e as relações com o norte de 
África alguns dos assuntos mais versados na sua correspondência. 

A importância dada às trocas comerciais está bem patente no facto 
de, durante a ocupação francesa, William Jarvis, o cônsul na al tura em 
funções, ter obtido autorização para a importação de arroz e para a saída de 
embarcações americanas retidas no Tejo e no Sado. Para o efeito, o cônsul 
havia previamente conseguido o consentimento do comandante da frota 
inglesa que bloqueava Lisboa. Junot acabou por dar permissão aos navios 
es tadunidenses pa ra en t r a rem nos portos por tugueses , desde que 
transportassem provisões, entre as quais se incluia o arroz. De qualquer 
modo, a situação político-militar do país acabou por perturbar o comércio 
luso-americano, criando dificuldades de abastecimento durante a ocupação. 

No decurso do período estudado, os cônsules americanos em Portugal 
metropolitano, Madeira, Açores e Cabo Verde, de acordo com as instruções 
que regiam o serviço consular , intervieram j u n t o das au tor idades 
portuguesas, na defesa dos interesses dos seus compatriotas, sempre que a 
situação assim o exigiu. Por outro lado, e também segundo a legislação que 
regulamentava as suas funções, não deixaram de se interessar pela situação 
político-militar portuguesa. Assim, a ocupação da Madeira pelas forças 
inglesas em 1807 e os recontros havidos em águas açorianas entre forças 
navais inglesas e americanas no decurso da guerra de 1812-1814 vão estar 
presentes nos despachos enviados pelos agentes consula res nestes 
arquipélagos para a América. Dada a importância da Revolução de 1820, os 
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cônsules americanos nos vários portos portugueses, não podiam ficar 
indiferentes a um tal movimento, mantendo-se atentos e relatando ao 
Secretário de Estado tudo quanto ocorria, mas abstendo-se de interferir. 

No entanto, em Cabo Verde os problemas com que os agentes 
americanos se depararam foram diferentes. Por um lado, as ilhas, bem como 
a navegação portuguesa, eram atacados por corsários que navegavam sob 
pavilhão dos Estados Unidos. Por outro lado, aportavam ao arquipélago 
navios desse país, provenientes de Havana, que se dedicavam ao tráfico de 
escravos, actividade, desde 1819, ilegalizada pelas leis norte-americanas e na 
repressão da qual os cônsules deviam colaborar. 

* * * 

Em suma, a existência de relações diplomáticas entre Portugal e os 
Estados Unidos deriva de uma solidariedade de interesses entre os dois 
países, a nível comercial e geo-estratégico. Daí advém a necessidade de 
contactos e de troca de informações entre os respectivos governos, apesar da 
vontade dos norte-americanos se manterem longe das vicissitudes e querelas 
da política europeia. Ao longo do período estudado (1776-1822), as relações 
luso-americanas foram essencialmente pacíficas, embora algumas vezes 
tivessem surgido atr i tos. Contudo, não chegaram a afectar o bom 
entendimento entre as duas nações, que se perpetua até aos nossos dias. 

967 



709^mS £ <BI<BLIOÇ%Afm 



A) FONTES MANUSCRITAS 

• PORTUGAL 
ARQUIVO 'DISTRITAL DT, (BRAÇA 

Arquivo do conde da Barca, pastas 2, 16, 17 e 30. 

ARQUIVO 'DISTRITAL <D O TORTO 
Governo Civil do Porto, Livros de registo de privilégios, livro 139. 

ARQUIVO 9CACI OfiAL © A TORRT, 'DO TOM'BO 

JUNTA DO COMÉRCIO 

Balanças gerais do comércio do reino de Portugal com os seus domínios e 
nações estrangeiras, livros 191, 192, 193 (1799-1803); livro 466 (1811); livros 
197, 198, 199, 200, 201, 202, 204, 207 (1814-1821), livros 208, 209, 210, 
211, 213, 214, 215, 216, (1823-1830) 

Manuscrito da Livraria n9 . 1899, Balanço Geraldo Comércio do reino de 
Portugal com os seus domínios e nações estrangeiras —1831 . 

MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS 

Arquivo Central 

Correspondência expedida: 
Correspondência para as Legações e Consulados Portugueses. Washington, 
livro 158 (1810-1826); livro 160 (1805-1820). 

Correspondência recebida: 
Correspondência da Legação Portuguesa em Washington, caixa 550 (1777-
1796); caixa 551(1797-1812); caixa 552(1813-1823); caixa 553 (1824-1829); 
caixa 554 (1830-1833). 

Correspondência das Legações Portuguesas. Paris, caixa 577 (1795-1797). 

Correspondência dos consulados portugueses nos Estados Unidos da América, 
caixa 273 (1788-1832). 

971 



Correspondência das legações estrangeiras em Lisboa, caixa 410(1790-1805), 
caixa411 (1806-1826), caixa 412 (1820-1833) 

Arquivos das Legações 
Legação em Paris. Ofícios secretos ao Marquês de Pombal, livro 670 (1767-
1775); livro 671 (1776-1781). 

Ofícios das Legações e consulados portugueses, caixa 183, n9. 88. 

'BI'BLI OTZCA 9i<\CI09iSÍL WE LIS'BOSi 

Balança do Commercio do regno de Portugal com as Provindas Unidas da 
America Septentrional em os Annos de 1783 the 1785, caixa 3 1 , nQ. 34. 

AZAMBUJA, Jacob Frederico Torlade Pereira de — Relatório acerca das 
relações comerciais entre Portugal e os Estados Unidos (1825), Lisboa, 24 de 
Setembro, de 1825, mss. 60, nQ.4, doe. 2. 

I9ÍST11U TO 9ÍACI OVtAL WE T.S TATÍ S Tl CR 

Balanças gerais do comércio do reino de Portugal com os seus domínios e 
nações estrangeiras (1796-1797; 1799—1807; 1809—1821; 1823-1831). 

9Ãl9tISTtX10 <DAS 0<B%frS TÚQLI CAS 1'f^fr 9iSTO %flT, S £ 

COMU9ÍI CRÇÕ-ES 

JUNTA DO COMÉRCIO 

Superintendência Geral do Contrabando 

Balanças gerais do comércio do reino de Portugal com os seus domínios e 
nações estrangeiras, SGC 5, livro 1 (1776), livro 2 (1777), livro 3 (1783), livro 
4 (1796), livro 5 (1797), livro 6 (1798), livro 7 (1808); livro 8 (1822) 

SGC 6, Alfabeto das importações e exportações do reino de Portugal com as 
nações estrangeiras ( 1789). 

972 



• ESTADOS UNIDOS 

Americana miscelaneous - am 2315. 

Edward Wanton Smith Papers (1783-1809) 

Ogden D. Wilkinson Papers. 

Sarah A. Smith Papers, Wharton Letter Book, 1766-1771. Box 2 - papers F-7. 

ILLINOIS rtlSTO^ICAL SWRjVEy 

Arnold Henry Dohrman Collection (1777-1819) 

Livsywy Of CO$(G%TSS 

Papers of William Loughton Smith (1792-1801). 

MA'RjyLA.'Jl.'D Ml S TOXICAL SOCIT.If 

Robert Ferguson business letters, m s s . 2065 . 

9tATl 091A.L AÇtaHllS-ES X-Vt® %JECO%<DS AVMI Vtl S T^ATI 09i 

DEPARTMENT OF STATE 
General Records . Central files 

Consular Instructions of the Department of State, 1801-1834 vol. 1 (October 12, 
1801 — Feb rua ry 26 , 1817); vol. 2 (March 12, 1817 — May 3 1 , 1828). 
(National Archives microfilm publication, M78, rolos 1 e 2). 

Despatches from United States Consuls in Cadiz, 1791-1904, vol. 1 (October 
11, 1791 — December 15, 1805); vol. 4 ( Jan . 10, 1817 — Dec. 3 1 , 1828), 

973 



(National Archives microfilm publication, T186, rolos 1 e 4). 

Despatches from United States Consuls in Fayal, 1795-1897, vol. 1 (March 4, 
1795 —November 28, 1832); vol. 2 (July 26, 1833 — December 4 1841). 
(National Archives microfilm publication, T203). 

Despatches from United States Consuls in Funchal, 1793-1806, vol. 1 (March 
21, 1793 — July 16, 1831). (National Archives microfilm publication, T205, 
rolo 1). 

Despatches from United States Consuls in Lisbon 1791-1906, vol. 1 (July 27, 
1791 —December 18, 1802); vol. 2 (January 31 , 1803 —December 24, 1805); 
vol. 4 (November 9, 1807 — J u n e 30, 1826); vol. 5 (January 3, 1827 — 
December 27, 1834); vol. 6 (January 2, 1835 - November 2, 1849). (National 
Archives microfilm publication, T180, rolos 1, 2, 4, 5 e 6). 

Despatches from United States Consuls in Santiago, Cape Verde, 1818-1819 
vol. 1 (June 18, 1818-June 30, 1833), (National Archives microfilm publication, 
T434 rolo 1). 

Despatches from United States Ministers to Brazil 1790-19061, vol. 1 (April 3, 
1809 - October 11, 1813), vol. 1A (May 27, 1813 — Feb. 23, 1817), vol. 2 
(April 4, 1817 - May 22, 1819), vol. 3 (April 20, 1819 — July 12, 1821). 
(National Archives microfilm publication, M121, rolos 2, 3, 4 e 5). 

Despatches from United States Ministers to Portugal, 1790-1906, vol. 3 
(November 19, 1790 —September 17, 1793); vol. 4 (January 30 — November 
29, 1794); vol. 5 (August 20, 1797 —September 13, 1801); vol. 6 (August 28, 
1822 —May 12, 1826); vol. 7 (June 30, 1826 — May 13, 1828). (National 
Archives microfilm publication, M43, rolos 2, 3, 4, 5 e 6). 

Despatches from United States Ministers to Spain, vol. 3 (January 28, 1795 — 
October 17, 1797), (National Archives microfilm publication, M31 rolo 4). 

Diplomatic and Consular Instructions of the Department of State, 1791-1801, 
vol. 1 (January 23, 1791 —August 16, 1793); vol. 2 (August 22, 1793 — 
June 1, 1795); vol. 3 (June 5, 1795 — January 21 , 1797); vol. 4 (February 1, 
1797 _ November 30, 1798); vol. 4 (January 23, 1791 — August 16, 1793); 
vol. 5 (December 3, 1798 — September 28, 1801). (National Archives 
microfilm publication, M28, rolos 1, 2, 3, 4 e 5). 

974 



Diplomatie and Consular Instructions. Foreign Letters of the Continental 
Congress and the Department of State, 1785-1790, vol. 1 (January 14, 1785 — 
December 23, 1790), (National Archives microfilm publication, M61, rolo 1). 

Notes from the Portuguese Legation in the United States to the Department of 
State, vol. 1 (October 31, 1796 —April 19, 1824); vol. 3 (October 5, 1829 — 
December 30, 1846), (National Archives microfilm publication, M57, rolos 1 
e3) . 

Personnel Records 
List of U.S. Consular Officers, 1789-1939, vols. 7; 11 e 14 (National Archives 
microfilm publication, M587, rolos, 7,11 e 14). 

• BRASIL 

'BI'BLI OTtCA 9t&CI09tAL 'DO 1^1 O <D £ J SU 9{T, I 9^0 

Balanças gerais do comércio do reino de Portugal com as nações estrangeiras, 
mss. 11,4, 7 (1787)emss . 11,4, 14-15(1798). 

975 



B) FONTES IMPRESSAS 

CAPPON, Lester J . (éd.) — The Adams-Jefferson letters. The complete 
correspondence between Thomas Jefferson and Abigail and John Adams, 
Chapel Hill, The University of North Carolina Press, 1987. 

CATHCART, James Leander — The Captives. Eleven years a prisoner in 
Algiers. Compiled by his daughter J. B. Newkirk, La Porte, Ind., Herald Print, 
s.d., [see. XIX]. 

ESTADOS UNIDOS, Congresso — American State Papers. Documents, 
Legislative and Executive of the Congress of the United States, Washington, 
Gales and Seaton, 1832 a 1858. (vols. I, V, VII e VIII) 

ESTADOS UNIDOS, Congresso — Secret Journals of the Acts and Proceedings 
of Congress, from the first meeting thereof to the dissolution of the 
confederation, by the adoption of the Constitution of the United States, Boston, 
Thomas B. Wait, 1820. 

FEIJÓ, João da Silva —Ensaio económico sobre as ilhas de Cabo Verde em 
1797, in CARDOSO, José Luís (dir. de) — «Memórias económicas da 
Academia Real das Ciências de Lisboa, para o adiantamento da agricultura, 
das artes, e da indústria em Portugal, e suas conquistas (1789-1815)», tomo 
5, Lisboa, Banco de Portugal, 1991, p. 109-116. 

FIGUEIREDO, Pedro Afonso (Visconde de Wildik) (coord.) — Collecção de 
Legislação Portugueza contendo as leis, decretos, portarias, circulares e 
despachos relativos ao serviço consular, Lisboa, Imprensa Nacional, 1877. 

GYRÃO, Antonio Lobo de Barbosa Ferreira Teixeira — Memoria sobre os 
pesos e medidas de Portugal, sua origem, antiguidade, denominação, e 
mudanças, que tem sofrido até nossos dias, bem como sobre a reforma que 
devem ter acompanhada de varias tabeliãs de reducção, ou comparação de 
todas as medidas e pesos do mundo conhecido, antigas e modernas, com as 
actuaes de Lisboa, e boa inteligência dos historiadores e geógrafos antigos e 
modernos, Lisboa, Imprensa Nacional, 1833. 

Journals of the Continental Congress 1774-1789, (editados por W. C. Ford, G. 

976 



Hunt e J. C. Fitzpatrick), Washington, Government Printing Office, 1906 a 
1937. (vol. VI. 1776 (October 9 - December 31); vol. VII. 1777 (January 1-May 
21); vol. XI. 1777 (January 1-May 21); vol. XVII. 1780 (May 8 - September 6); 
vol. XX. 1781 (April 24 - July 22); vol. XXI. 1781 (July 23 - December 31); 
vol. XXII. 1782 (January 1 - August 9); vol. XXIV. 1783 (January 1 — August 
29); vol. XXV. 1783 (September 1 — December 31); vol. XXVIII. 1785 
(January 11 — June 30); vol. XXIX 1785 (July 1 - December 30); vol. XXX 
1786 (January 2 — July 31); vol. XXXII. 1787 (January 17 - July 20); vol. 
XXXIII. 1787 (July 21 — December 19); vol. XXXIV. 1788-1789 (January 21, 
1788, to March 2, 1789); vol. XXXH. 1787 (January 17 - July 20). 

LETTERS of William Smith, minister to Portugal., «The South Carolina 
Historical and Genealogical Magazine», Charleston, 25 (2) (3) (4) 1924; 26 (1) 
1925, p. 57-76; 113-132; 159-172; 1-20. 

NEVES, José Acúrsio das — Obras completas, vol. 4: Memória económico-
política sobre a liberdade do comércio dos grãos com a sua aplicação às ilhas 
dos Açores e outros escritos económicos, Porto, Edições Afrontamento, s.d. 

PITKIN, Timothy — A statistical view of the commerce of the United States of 
America: its conecttons with agriculure and manufactures and an account of the 
Public debt, revenues, and expenditures of the United States. With a brief 
review of the trade, agriculture, and manufactures of the colonies, previous to 
their independence, Hartford, Charles Hosmer, 1816. (Reimpressão de 
Augustus M. Kelley Publishers, Nova Iorque, 1967). 

SÁ, Manoel José Maria da Costa e — Elogio Histórico do Illmg. Senhor 
Cypriano Ribeiro Freire, in «Historia e Memorias da Academia Real das 
Sclencias de Lisboa, 2a . série, tomo I, parte I, Lisboa, Tipografia da Academia 
Real das Ciências de Lisboa, 1843, p. I-XVTI. 

The history of the wonderful battle of the brig-of-war General Armstrong with a 
British squadron at Fayal, 1814. The famous gun, Long Tom. Sketch of the life 
of captain Samuel Chester Reid, commander of the Armstrong; who designed 
the present flag of the United States in 1818. History of the flag. Interesting 
incidents, etc., Boston, Mass, L: Barta & CQ., Printers, 1893. 

977 



C) BIBLIOGRAFIA 

ACCIOLY, Hildebrando — O reconhecimento do Brasil pelos Estados Unidos da 
América, 1-. ed., S. Paulo, Companhia Editora Nacional, 1945. 

ADAMS, Henry — The History of the United States of America during the 
administrations of Jefferson and Madison, Chicago, University of Chicago 
Press, 1967. (Edição reimpressa em 1979 por Midway reprint, resumida e 
editada por Ernest Samuels). 

AFONSO, João — Baleaçãopelos Açores na dinâmica atlântica desde o século 
XVIII. «Boletim do Instituto Histórico da ilha Terceira», Angra do Heroísmo, 
45 (2), 1988, p. 1275-1299. 

AGAN, Joseph Eugene — Corrêa da Serra. «The Pennsylvania Magazine of 
History and Biography», Philadelphia, 49 (1) 1925, p. 1-43. 

AGAN, Joseph Eugene — The Diplomatic relations of the United States and 
Brazil, vol. 1, The Portuguese Court at Rio de Janeiro, Paris, Jouve et Cie, 
Editeurs, 1926. 

ALCOCHETE, Nuno Daupiàs — A casa de morada de Bernardo de Clamouse. 
"Boletim Cultural da Câmara Municipal do Porto", Porto, 23 (1-2), Mar.-
Jun., 1954, p. 216-244. 

ALD EN, Dauril — The Marquis of Pombal and the American Revolution. «The 
Americas», Washington, D.C., 14 (4) Abril 1961, p. 369-382. (reimpressão). 

ALDEN, Dauril — Yankee sperm whalers in Brazilian waters, and the decline 
ofthe Portuguese whale fishery (1773-1801), «The Americas», Washington, 20, 
(3), Jan 1964, p. 267-288. (reimpressão) 

ALEXANDRE, Valentim — Os Sentidos do Império. Questão nacional e questão 
colonial na crise do Antigo Regime português, Porto, Edições Afrontamento, 
1993. 

ALMEIDA, Luís Ferrand de — Sacramento, Colónia do, in SERRÃO, Joel (dir. 
de) — "Dicionário de História de Portugal", vol. 5, Porto, Livraria 
Figueirinhas, 1981, p. 406-412. 

978 



AMERICAN PHILOSOPHICAL SOCIETY — Year Book, 1975, p. 98-110 
(reimpressão). 

AMORIM, Inês — Aveiro e sua Provedoria no século XVIII (1690-1814) —Estudo 
económico de um espaço histórico, 2 vols., Porto, 1996, dissertação de 
doutoramento policopiada. 

ARAÚJO, Ana Cristina Bartolomeu de — O "Reino Unido de Portugal, Brasil e 
Algarves" 1815-1822. «Revista de História das Ideias», Coimbra, 14, 1992, p. 
233-261. 

ARRUDA, José Jobson de Andrade — O Brasil e a crise económica de 
Portu+gal na primeira década do século XIX. «Ler História», Lisboa, 8, 1986, p. 
61-73. 

ARRUDA, José Jobson de Andrade — O Brasil no comércio colonial, São 
Paulo, Editora Ática, 1980. 

ARTAUD, Denise; KASPI, André — Histoire des Etats-Unis, 5 a . ed., Paris, 
Armand Colin, 1980. (co. U). 

AUGUSTIN, George — History of yellow fever, New Orleans, Searcy & Pfaff. 
Ltd., 1909. 

AZEVEDO, J. Lúcio de — O Marquês de Pombal e a sua época, 2 â . ed., 
Lisboa, Clássica Editora, 1990. 

AZEVEDO, Maria Antonieta Soares de — Cônsules in SERRÃO, Joel (dir.) — 
"Dicionário de História de Portugal", vol. 2, Porto, Livraria Figueirinhas, 
1981, p. 169-172. 

BAGANHA, Maria Ioannis Benis — Portuguese emigration to the United States, 
1820-1930, New York, Garland Publishing, Inc., 1990. 

BAIROCH, Paul — Commerce extérieur et développement économique de 
VEurope au XIXe siècle, Paris/La Haye, Mouton/Ecole des Hautes Etudes en 
Sciences Sociales, 1976. 

BALBI, Adrien — Essai statistique sur le royaume de Portugal et d 'Algarve, 
comparé aux autres états de l'Europe, tomo 1, Paris, Rey et Gravier, 1822. 

BARBOSA, Francisco de Assis — Hipólito José da Costa e os Estados Unidos. 

979 



«Lanterna Verde. Boletim da Sociedade Felipe d'Oliveira, Rio de Janeiro, 7, 
1943, p. 41-53. 

BARMAN, Roderick J. —Brazil. The forging of a nation, 1798-1852, Stanford, 
Stanford University Press, 1988. 

BEECHERT, Jr, Edward — The wine trade of the thirteen colonies, 1947, 
disser tação de mes t rado apresen tada à Universidade da California, 
policopiada. 

BEIRÃO, Caetano — D. Maria I (1777-1792). Subsídios para a revisão da 
Historiado seu reinado, Lisboa, Empresa Nacional de Publicidade, 1934. 

BELISSA, MARC — La diplomatie Américaine et les principes du droit des gens 
(1774-1787). «Revue d'Histoire Diplomatique», Paris, 111(1) 1997, p. 3-20. 

BÉLY, Lucien — Les relations internationales en Europe (XVIIe - XVIIIe siècles), 
col. Thémis-Histoire, Paris, Presses Universitaires de France, 1992. 

BEMIS, Samuel Flagg — A diplomatie history of the United States, A%. ed., 
Nova Iorque, Holt, Rinehart and Winston, 1960. 

BEMIS, Samuel Flagg — A short history oj American foreign policy and 
diplomacy. New York, Henry Holt and Company, Inc., 1959. 

BEMIS, Samuel Flagg — The diplomacy of the American Revolution, 
Edimburgo e Londres, Oliver and Boyd, 1957. 

BENNETT, Norman R.; BROOKS, Jr . , George E. (ed.) — New England 
merchants in Africa. A History through documents 1802 to 1865, Boston, 
Boston University Press, 1965. 

BERAZA, Agustin — Los corsários de Artigas. «Revista Histórica», 
Montevideo, Museo Histórico Nacional, 38, 2^. época, 15 (43/45) Dez. 1944, 
p. 1-83 e 42, 2a . época, 16 (46/48) Dez. 1948, p. 1-351. 

BÉTHENCOURT MASSIEU, Antonio — Canárias y Inglaterra: el comercio de 
vinos(1650-1800), Las Palmas, Cabildo Insular de Gran Canária, 1991, (col. 
Alisios, 2). 

BIKER, Julio Firmino Júdice — O Marquez de Pombal. Alguns documentos 
inéditos, Lisboa, Typographia Universal, 1882. 

980 



BLEIBERG, German (dir.) — "Diccionario de Historia de Espana", 2 â . ed., 
Madrid, Alianza Editorial, 1986. 

BONIFÁCIO, Maria de Fátima — Comércio externo e política pautal na Ia. 
metade do século XIX. «Ler História», Lisboa, 10, 1987, p. 75-108. 

BONIFÁCIO, Maria de Fátima — Seis estudos sobre o liberalismo português, 
col. Imprensa Universitária, 89, Lisboa, Editorial Estampa, 1991. 

BOURDON, Léon — José Corrêa da Serra ambassadeur du Royaume-Uni de 
Portugal et Brésil à Washington 1816-1820, Paris, Fundação Calouste 
Gulbenkian / Centro Cultural Português, 1975. 

BOXER, C. R. — O Império Marítimo Português 1415-1825, Lisboa, Edições 
70, 1992. 

BRANDÃO, Fernando de Castro — O Consulado-Geral de Portugal em Boston. 
Subsídios para a sua História, s.l., Ministério dos Negócios Estrangeiros, 
[1995]. 

BRAUDEL, Fernand — Civilização material, economia e capitalismo, séculos 
XV-XVIII. tomo III, O Tempo e o Mundo, Lisboa, Teorema, [1993]. 

BROOKS, Jr . , George E. — Yankee traders, old coasters and African 
middlemen. A History of American legitimate trade with West Africa in the 
nineteenth century, Boston Boston University Press, 1970. 

BROWN, Roger H. — The Republic in Peril: 1812, Nova Iorque, W. W. Norton 
& Company, 1971. 

BURNER, David; MARCUS, Robert D.; ROSENBERG, Emily S. — America. 
A portrait in History, 2 a . ed., Englewood Cliffs, Prentice Hall, Inc., 1978. 

BUTEL, Paul —As Américas e a Europa, in LEON, Pierre (dir. de) — «História 
económica e social do mundo, vol. Ill, T.l, Inércias e revoluções», Lisboa, Sá 
da Costa Editora, 1983, p. 46-85. 

CÂMARA, A. — Abade Corrêa da Serra, Lisboa, 1954, (Separata das 
«Memórias», Classe das Ciências, tomo VII). 

CAPELA, José Viriato — O Tratado de 1810 com a Inglaterra e a ruína das 
indústrias nacionais.. Uma crítica de António Araújo de Azevedo, conde da 

981 



Barca. Braga, Separata de «Bracara Augusta», vol. XL. 

CAPELA, José Viriato — Política, administração, economia e finanças públicas 
portuguesas (1750-1820), Braga, Instituto de Ciências Sociais. Universidade 
do Minho, 1993. 

CARVALHO, Augusto da Silva — O Abade Correia da Serra. «Memórias da 
Academia das Ciências de Lisboa. Classe de Ciências», Lisboa, Academia das 
Ciências de Lisboa, 6, 1948. 

CHYET, Stanley F. — Lopez of Newport. Colonial American Merchant Prince, 
Detroit, Wayne State University Press, 1970. 

COBEN, Stanley; HILL, Forest G. (eds.) — American Economie History. 
Essays in interpretation, Filadélfia, J . B. Lippincott Company, 1966. 

COCLANIS, Peter A. — Distant thunder: the creation of a world market in rice 
and the transformation it wrought. «The American Historical Review», 
Washington, 98 (4) Out. 1993, p. 1050-1078. 

COCLANIS, Peter A. — The shadow of a dream. Economic life and death in the 
South Carolina low country 1670-1920, New York, Oxford Universty Press, 
1989. 

COLE, Arthur Harrison — Wholesale prices in the United States 1700-1861, 
Cambridge, Harvard Universiy Press, 1938 (reimpressão 1969). 

COLE, Wayne S. — An interpretative history of American foreign relations, 
Homewood, The Dorsey Press, 1968. 

CURTIN, Philip D. — The Atlantic slave trade. A census. Madison, Wisconsin, 
The University of Wisconsin Press, 1975. 

DAVIS, Richard Beale — The Abbé Corrêa in America, 1812-1820. The 
contributions of the diplomat and natural philosopher to the foundations of our 
national life. «Transact ions of the American Philosophical Society», 
Philadelphia, 45 parte 2, Maio 1955, p. 87-197. 

DETHLOFF, Henry C. — A history of the American rice industry 1685-1985, 
College Station, Texas A & M University Press, 1988. 

DIESBACH, Ghislain de — Histoire de l'émigration 1789-1814, Paris, 

982 



Libraririe Académique Perrin, 1984. 

DOERFLINGER, Thomas M. — A vigorous spirit oj enterprise. Merchants and 
economic development in Revolutionary Philadelphia, Nova Iorque, W. W. 
Norton & Company, 1987. 

DÓRIA, António Álvaro — Marialva, 8g. conde de Cantanhede e 6g. marquês 
de, in SERRÃO, Joel (dir. de) — "Dicionário de História de Portugal", vol. IV, 
Porto, Livraria Figueirinhas, 1981, p. 185. 

DUNCAN, T. Bentley — Atlantic Islands. Madeira, the Azores and the Cape 
Verdes in seventeenth-century commerce and navigation, Chicago, The 
University of Chicago Press, 1972. 

DUROSELLE, Jean-Baptiste — Tout empire périra. Théorie des relations 
internationales, 2&. ed., Paris, Armand Colin, 1992. 

EÇA, Raul de — A little-known episode in the early negotiations between the 
United States and Portugalfor a treaty of commerce - Was Brazil the cause for 
the failure of the 1786 treaty?, in «Actas do V Colóquio Internacional de 
Estudos Luso-Brasileiros», vol. 2, Coimbra, 1965, p. 5-13. 

EÇA, Raul de — The diplomatic relations of the United States and Portugal 
1776-1807, Washington, 1935, policopiado. 

ECKES, Jr.; ALFRED, E.— Opening America's market. U.S. foreign trade 
policy since 1776, Chapel Hill and London, The University of North Carolina 
Press, 1995. 

ERNEY, Richard Alton — The public life of Henry Dearborn, Nova Iorque, 
Arno Press, 1979. 

EZQUERRA, Ramon — America Central (Época independiente) , in 
BLEIBERG, German (dir.) — "Diccionario de Historia de Espana", 2 a . ed., 
Madrid, Alianza Editorial, 1986, vol.l, p. 246-250; 

EZQUERRA, Ramón — América Central (Independência), in BLEIBERG, 
German (dir.) — "Diccionario de Historia de Espana", 2 a . ed., Madrid, 
Alianza Editorial, 1986, vol. 1, p. 244-246; 

EZQUERRA, Ramón — Honduras (Época independiente), in BLEIBERG, 

983 



German (dir.) — "Diccionario de Historia de Espana", 2 a . ed., Madrid, 
Alianza Editorial, 1986, vol. 2, p. 394-398; 

EZQUERRA, Ramón — Nicaragua (Época independiente), in BLEIBERG, 
German (dir.) — "Diccionario de Historia de Espana", 2 a . ed., Madrid, 
Alianza Editorial, 1986, vol. 3, p. 38-41. 

EZQUERRA, Ramón — Francisco de Miranda (1750-1816), in BLEIBERG, 
German (dir.) — «Diccionario de Historia de Espana», 2 a . ed., Madrid, 
Alianza Editorial, 1986, vol. 2, p. 1073-1080. 

EZQUERRA, Ramón — México [Independência], in BLEIBERG, German (dir.) 
- «Diccionario de Historia de Espana», 2 a . ed., Madrid, Alianza Editorial, 
1986, vol. 2, p. 1045-1054. 

FARAGHER, John Mack (ed.) — The Encyclopedia of colonial and revolutionary 
America, New York, Facts on File, 1990. 

FAULKNER, Harold Underwood — Historia Económica de los Estados Unidos, 
tomo I, Havana, Editorial de Ciências Sociales, 1972. 

FERRAZ, Maria de Lurdes de Freitas — O vinho da Madeira no século XVIII. 
Produção e mercados internacionais, in «Colóquio Internacional de História 
da Madeira. 1986», vol. 2, Funchal, Governo Regional da Madeira, 1990, p. 
935-965. 

FERRELL, Robert H. — American Diplomacy. A History, Nova Iorque, W. W. 
Norton and Company, Inc., 1969. 

FIELD, Jr., James A. — From Gibraltar to the Middle East. America and the 
Mediterranean World 1776-1882, Chicago, Imprint Publications, Inc. 1991 
(reimpressão). 

FIELDHOUSE, D. K. — The colonial empires. A Comparative survey from the 
eighteenth century, 2a . ed., Londres, Macmillan Press, 1982. 

FIGUEIREDO, Pedro Afonso (Visconde de Wildik) — Manual dos consulados 
de Portugal, tomo I, Lisboa, Imprensa Nacional, 1907. 

FISHER, H.E.S. — De Methuen a Pombal. O comércio anglo-português de 1700 
a 1770, Lisboa, Gradiva, 1984. 

984 



FRANCIS, Alan David — The wine trade, New York, Harper and Row 
Publishers, 1992. 

GALPIN, W. Freeman — The American grain trade to the Spanish Peninsula 
18101814. «The American Historical Review», Washington, 28 (1), Fev. 1922, 
p. 25. 

GAYLE, Charles Joseph — The nature and volume of exports from Charleston 
1724-1774, in «MERIWETHER, Robert L. (ed.) — The proceedings of the 
South Carolina Historical Association», Columbia, The South Carolina 
Historical Association, 1937, p. 26. 

GODECHOT, Jacques — L'Europe et l'Amérique à l'époque napoléonienne 
(1800-1815), Paris, Presses Universitaires de France, 1967, (col. Nouvelle 
Clio, 37). 

GODECHOT, Jacques — LesRévolutions(1770-1799), 3 ã . ed., Paris, Presses 
Universitaires de France, 1970, (col. Nouvelle Clio, 36). 

GODINHO, Vitorino Magalhães — Ensaios II. Sobre História de Portugal, 2 â . 
ed., Lisboa, Sá da Costa Editora, 1978. 

GODINHO, Vitorino Magalhães — Portugal e as frotas do açúcar (1670-1770), 
in «Ensaios II. Sobre História de Portugal», 2^. ed., Lisboa, Sá da Costa 
Editora, 1978, p. 423-448. 

GODINHO, Vitorino Magalhães — Prix et Monnaies au Portugal, Paris, 
Librairie Armand Colin, 1955. 

GOMES, Leonard — Foreign Trade and the National Economy. Mercantilist and 
Classical Perspectives, Londres, Macmillan Academic and Professional Ltd., 
1987 (reimpressão de 1991). 

GRIFFIN, Charles Garoll — Privateering from Baltimore during the Spanish 
American Wars of independence. «Maryland Historical Magazine», Baltimore, 
35(1) Mar. 1940, p. 1-25. 

GRIFFIN, Charles Caroll — The United States and the disruption of the 
Spanish Empire 1810-1822, New York, Columbia University Press, 1937. 

GUIMERÁ RAVINA, Agustín — «Las islas del vino» (Madeira, Azores y 

985 



Canárias) y la America inglesa durante el siglo XVIII: una aproximación a su 
estúdio, in «Colóquio Internacional de História da Madeira. 1986», vol. 2, 
Funchal, Governo Regional da Madeira, 1990, p. 900-932. 

HARLOW, Ralph Volney; BLAKE, Nelson M. — The United States from 
wilderness to world power, 4-. ed., Nova Iorque, Holt, Rinehart and Winston, 
1964. 

HAYWOOD, Carl Norman — American Whalers in Africa, Boston, 1967, 
dissertação de doutoramento policopiada. 

HENRIQUES, Julio A. — Correia da Serra (Apontamentos biográficos e 
correspondência), Coimbra, Imprensa da Universidade, 1923, (Separata do 
Boletim da Sociedade Broteriana, col. II, 2-. série). 

HENRIQUES, Julio A. — J. F. Corrêa da Serra, Braga, 1918 (Separata da 
Broteria. Serie Botânica, vol. XVI, Fase. III), p. 104-112. 

HERNANDEZ GONZALEZ, Manuel — La proyeccion de Estados Unidos en la 
masoneria atlântica: La proteccion de masones madeirenses en Canárias. 
«Revista islenha», Funchal, 8 Jan.-Jun. 1991, p. 98-103. 

HERRICK, Jane — The Correio Braziliense. Critic of a Portuguese policy in 
Brazil 1808-1822, Washington, D.C., 1948, dissertação de "Master of Arts" 
policopiada. 

HIGGS, David — L'inquisition et l'image de la Révolution Française dans le 
monde portugais des années 1790, 1989, policopiado. 

HILL, Lawrence F. — Diplomatie relations between the United States and 
Brazil, Durham, Duke University Press, 1932. 

HILL, Roscoe R. — A Queen's Letter. «The Hispanic American Historical 
Review», Durham, 20 (3) Agosto 1940, p. 430-434. 

HILLDRUP, R. L. — The salt supply of North Carolina during the American 
Revolution. «The North Carolina Historical Review>, Raleigh, 22 (4) Out. 1945, 
p. 392-396. 

HILTON, Stanley E. — The United States and Brazilian Independence, in 
RUSSELL-WOOD, A. J. R. (ed.) — "From Colony to Nation. Essays on the 

986 



Independece of Brazil", Baltimore/Londres, The Johns Hopkins University 
Press, 1975. p. 109-129. 

HOWER, Alfred — Hipólito da Costa and Luso-Brazilian journalism in exile: 
London, 1808-1822, Cambridge, Massachuset ts , 1954, disser tação de 
doutoramento policopiada. 

HUMPHREYS, Frank Landon — Life and Times of David Humphreys. Soldier 
— Statesman —Poet "Belov'd of Washington", 2 vols., Nova Iorque e Londres, 
G. P. Putnam's Sons /The Knickerbocker Press, 1917. 

JOHNSON, Harold; SILVA, Maria Beatriz Nizza da (coord.) — O Império luso-
brasileiro 1500-1620, Lisboa, Editorial Estampa, 1992. 

JONES, Peter d'A — An economic history of the United States since 1783, 
Londres, Routledge & Kegan Paul, 1956. 

JUSTINO, David — A formação do espaço económico nacional Portugal 1810-
1913, 2 vols., Lisboa, Vega, 1988 -1989 (col. Documenta Histórica, 10 e 11). 

KASPI, André — Les Américains. Les Etats-Unis de 1607 à nos jours, Paris, 
Editions du Seuil, 1986. 

KEITH, Henry Hunt — Independent America throught Luso-Brazilian eyes: the 
"Gazeta de Lisboa" (1778-1779) and the "Correio Braziliense" (1808-1822) of 
London, in KEITH, Henry Hunt , (et al.) — "Studies in Honor of the 
Bicentennial of American Independence", Lisboa, Comissão Educacional 
Luso-Americana / Fundação Calouste Gulbenkian, 1976, p. 15-52 

KEITH, Henry Hunt; TRINDADE, Maria José Lagos; MENDES, José Luís Sul 
— Studies in Honor of the Bicentennial of American Independence, Lisboa, 
Comissão Educacional Luso-Americana / Fundação Calouste Gulbenkian, 
1976. 

KELLEY, Robert — The Shaping of the American past, 2^. ed., Englewood 
Cliffs, Prentice-Hall, Inc., 1978, vol. 1. 

KLOPFER, Helen Louise — Statistics of foreign trade of Philadelphia 1700-
1860, Filadélfia, 1936, dissertação de doutoramento policopiada. 

LABOURDETTE, Jean-François — La nation française à Lisbonne entre 

987 



Colbertisme et Libéralisme, Paris, Fundação Calouste Gulbenkian/Centro 
Cultural Português, 1988. 

LABOURDETTE, Jean-François — Le Portugal de 1780 à 1802, Paris, 
S.E.D.E.S., 1985, (col. Regards sur l'histoire, 57). 

LABOURDETTE, Jean-François — Vergennes et le Portugal (1774-1787), in 
«Actes du Colloque Histoire du Portugal, Histoire européenne», Paris, 
Fundação Calouste Gulbenkian/Centro Cultural Português, 1987, p. 175-
201. 

LABOURDETTE, Jean-François — Vergennes. Ministre principal de Louis XVI, 
Paris, Editions Desjonquères, 1990. 

LaFEBER, Walter — The American Age. United States foreign policy at home 
and abroad since 1750, Nova Iorque, W.W. Norton & Company, 1989. 

LATINO COELHO, José Maria — Historia politica e militar de Portugal desde 
os fins do XVIII século até 1814, tomo II, Lisboa, Imprensa Nacional, 1885. 

LEON, Pierre (dir. de) — História económica e social do mundo, vol. Ill, T. 1, 
«Inércias e revoluções», Lisboa, Sá da Costa Editora, 1983. 

LUKE, Myron H. — The port of New York, 1800-1810: The foreign trade and 
business community, Nova Iorque, 1950, dissertação de doutoramento 
policopiada. 

LYNCH, John — El siglo XVIII, Barcelona, Editorial Crítica, 1991. 

MACEDO, Jorge Borges de — História diplomática portuguesa. Constantes e 
linhas de força. Estudo de Geopolítica, s.L, Instituto de Defesa Nacional, s.d. 

MACEDO, Jorge Borges de — Marquês de Pombal (1699-1782), in SERRÃO, 
Joel (dir. de) — "Dicionário de História de Portugal", vol. 5, Porto, Livraria 
Figueirinhas, 1981, p. 113-121. 

MACEDO, Jorge Borges de — O Bloqueio Continental (Economia e Guerra 
Peninsular), 2ã . ed., Lisboa, Gradiva, 1990, (col. Construir o Passado, 20). 

MACEDO, Jorge Borges de — Problemas de história da indústria portuguesa 
no século XVIII, 2â . ed., Lisboa, Querco, 1982, (col. Conhecer Portugal, 1). 

988 



MAGALHÃES, Joaquim Romero — O Algarve económico 1600-1773, Lisboa, 
Editorial Estampa, 1988, (col. Imprensa Universitária, 69). 

MAGALHÃES, José Calvet de — História das relações diplomáticas entre 
Portugal e os Estados Unidos da América 1776-1911, Mem Martins, 
Publicações Europa-América, 1991. 

MAGALHÃES, José Calvet de — Portugal and the independence of the United 
States, Lisboa, Ministério dos Negócios Estrangeiros, 1983. 

MALONE, Dumas; RAUCH, Basil — Empire for liberty. The genesis and 
growth of the United States of America, vol.1, Nova Iorque, Appleton-Century-
Crofts, Inc., 1960. 

MANCHESTER, Alan K. — British preeminence in Brazil. Its rise and decline. 
A study in European expansion, Nova Iorque, Octagon Books, 1972. 

MARQUES, A. H. de Oliveira — Hansa e Portugal na Idade Média, 2 ã . ed., 
Lisboa, Editorial Presença, 1993. 

MARQUES, A. H. de Oliveira — História da Maçonaria em Portugal, vol. 1, 
Das Origens ao Triunfo, Lisboa, Editorial Presença, 1990. 

MARQUES, A. H. de Oliveira — Pesos e Medidas, in SERRÃO, Joel (dir.) — 
"Dicionário de História de Portugal", vol. 5, Porto, Livraria Figueirinhas, 
1981, p. 67-72. 

MARTINEZ, Pedro Soares — História Diplomática de Portugal, s.L, Editorial 
Verbo, [1986). 

MARTINS, Conceição Andrade — Memória do vinho do Porto, Lisboa, Instituto 
de Ciências Sociais/Universidade de Lisboa, 1990. 

MATTOSO, José (dir. de) — História de Portugal, vol. IV, «O Antigo Regime», 
s.L, Círculo de Leitores, 1993. 

MAURO, Frédéric — Le Brésil du XVe à la fin du XVIIIe siècle, Paris, Société 
d'Édition d'Enseignement Supérieur, 1977, (col. Regards sur l'Histoire, 28). 

MAXWELL, Kenneth R. — Conflicts and conspiracies: Brazil and Portugal 
1750-1808, Cambridge, Cambridge University Press, 1973. 

989 



MAXWELL, Kenneth — Pombal, Paradox of the Enlightment, Cambridge, 
Cambridge University Press, 1995. 

McCUSKER, John J.; MENARD, Russell R. — The economy of British 
America, 1607-1789, Chapel Hill, Insti tut of Early American History and 
Culture / The University of North Carolina Press, 1985. 

McCUSKER, John — How much is that in real money? An Historical price 
index for use as a deflator of money values in the Economy of the United States, 
Worcester, American Antiquarian Society, 1992. 

MELLO, F. I. Homem de — Biographia dos brasileiros illustres por armas, 
letras, virtudes, etc. Hyppolito José da Costa Pereira. «Revista trimensal do 
Instituto Histórico Geographico e Etnographico do Brasil, Rio de Janeiro, 
35, 2â. parte, 1872, p. 203-245. 

MELLO, José António Gonsalves — Brasil, in SERRÃO, Joel (dir.) — 
"Dicionário de História de Portugal", vol. 1, Porto, Livraria Figueirinhas, 
1981, p. 373-382. 

MENDES, José Luís Sul — Introductory notes for balance sheets for trade 
between Portugal and United States, 1783-1831, in KEITH, Henry Hunt, (et 
al.) — "Studies in Honor of the Bicentennial of American Independence", 
Lisboa, Comissão Educacional Luso-Americana / Fundação Calouste 
Gulbenkian, 1976, p. 53-236. 

MENESES, Avelino de Freitas de — Instituições e economia nos Açores: 1740-
1770, Ponta Delgada, 1992, vol. 1, dissertação de doutoramento policopiada. 

MILLER, Joseph C. — Way of Death. Merchant capitalism and the Angolan 
slave trade 1730-1830, Madison, Wisconsin, The University of Wisconsin 
Press, 1988, p. 517. 

MINCHINTON, Walter — Britain and Madeira to 1814, in «Actas do I Colóquio 
Internacional de História da Madeira - 1986», vol. 1, Funchal , Governo 
Regional da Madeira, 1989, p. 498-538. 

MIRANDA, Sacuntala — O ciclo da Laranja e os "gentlemen farmers" da Ilha 
de S. Miguel 1780-1880, Ponta Delgada, Instituto Cultural de Ponta Delgada, 
1989. 

990 



MORISON, Samuel Elliot — The Oxford History of the American People, 4^. 
ed., Nova Iorque, Oxford University Press, 1965. 

MORISON, Samuel Elliot; COMMAGER, Henry Steele — The growth of the 
American Republic, 5^. ed., vol. 1, Nova Iorque, Oxford University Press, 1962 
(3â. reimpressão em 1963). 

MOUTINHO, Mário — História da pesca do bacalhau por uma antropologia do 
"fiel amigo", col. Imprensa Universitária, 40. Lisboa, Editorial Estampa, 
1985. 

NETTELS, Curtis P. — British mercantilism and the economic development of 
the thirteen colonies, in COBEN, Stanley; HILL, Forest G. (eds.) — «American 
Economic Heritage. Essays in interpretation», Filadélfia, J . B. Lippincott 
Company, 1966, p. 116-124. 

NEVES, Carlos Agostinho das — S. Tomé e Príncipe na segunda metade do 
século XVIII, Funcha l , Secre tar ia Regional do Turismo, Cul tu ra e 
Emigração/Centro de Estudos de História do Atlântico, 1989. 

NEVES, Guilherme Pereira — Do império luso-brasileiro ao império do Brasil 
(1789-1822). «Ler História», Lisboa, (27-28), 1995, p. 75-102. 

NORTH, Douglass C. — The economic growth of the United States 1790-1860, 
Englewood Cliffs, Inc., Prentice-Hall, N.J., 1961. 

NORTH, Douglass C. — The United States Balance of Payments, 1790-1860, 
in «Trends in the American Economy in the Nineteenth Century. Studies in 
Income and Wealth of the National Bureau of Economic Research», 24, 
Princeton, Princeton University Press, 1960, p.573-627. 

NOVAIS, Fernando A. — Portugal e Brasil na crise do antigo sistema colonial 
(1777-1808), 4ã . ed., S. Paulo, Editora Hucitec, 1986. 

NUNES, Maria de Fátima — Notas para o estudo do periodismo científico: 
<Annaes das Sciencias das Artes e das Letras» (1818-1822). «Cultura. História 
e Filosofia», Insti tuto Nacional de Investigação Centífica — Centro e 
História da Cultura da Universidade Nova de Lisboa, Lisboa, 6, 1987, p. 661-
682. 

NUNES, Maria de Fátima — O liberalismo português: ideários e ciências. O 

991 



universo de Marino Miguel Franzini (1800-1860), Lisboa, Instituto Nacional de 
Investigação Científica / Centro de História da Cultura da Universidade 
Nova de Lisboa, 1988. 

OLAECHEA, Rafael; FERRER BENIMELI, José A. — El Conde de Aranda. I 
(Mito y realidad de un politico aragonês), Saragoça, Librería General, 1978. 

OLTRA, Joaquin; PÉREZ SAMPER, Maria Angeles — EL conde de Aranda y 
los Estados Unidos, Barcelona, Promociones y Publicaciones Universitárias, 
S.A., 1987. 

PEDREIRA, Jorge Miguel Viana — Estrutura industrial e mercado colonial. 
Portugal e Brasil (1780-1830), Linda-a-Velha, Difel, 1994. 

PEREIRA, Hippolyto José da Costa — Memoria sobre a viagem aos Estados 
Unidos. «Revista do Instituto Histórico e Geographico Brasileiro», Rio de 
Janeiro, nQ 21, 1858, p. 351-365. 

PEREIRA, Miriam Halpern— Das Revoluções Liberais ao Estado Novo, Lisboa, 
Editorial Presença, 1993, (col. Métodos, 32). 

PERES, Damião; CERDEIRA, Eleutério — História de Portugal, vol. VI, 
Barcelos, Portucalense Editora, 1934. 

PERKINS, Bradford — The Cambridge History of American Foreign Relations, 
vol. 1, The Creation of a Republican Empire, 1776-1865, Cambridge, 
Cambridge University Press, 1993. 

PERKINS, D e x t e r — A History of the Monroe Doctrine, Boston, Little, Brown 
and Company, 1963. 

PIECUCH, J a m e s — A war averted: Luso-American relations in the 
Revolutionary Era, 1775-1776. «Portuguese Studies Revies». Durham, New 
Hampshire, 5 (2), Outono-Inverno, 1996-1997, p. 22-36. 

PINTASSILGO, Joaquim António de Sousa — Diplomacia, política e economia 
na transição do século XVIII para o século XIX. O pensamento e a acção de 
António de Araújo de Azevedo (conde da Barca), Lisboa, 1987, dissertação de 
mestrado policopiada. 

PINTO, Orlando da Rocha — Cronologia da construção do Brasil 1500-1889, 

992 



Lisboa, Livros Horizonte, Ldâ., 1987. 

PRADELLS NADAL, Jesus — Diplomacya y Comercio. La expansion consular 
espanola en el siglo XVIII, Alicante, Universidad de Alicante - Instituto de 
Cultura «Juan Gil-Alberl», 1992. 

PRATT, Julius W. —A History of the United States foreign policy, New York, 
Prentice-Hall, Inc., 1955. 

PREISS, Byron; OSTERLUND, David (eds.) — The Constitution of the United 
States of America. The Bicentennial Keepsake edition, Nova Iorque, Bantam 
Books, 1987. 

PRICE, Jacob — Economic function and the growth of American port towns in 
the eighteenth century. «Perspectives in American History», 8, 1974, p. 123-
174. 

PROENÇA, Maria Cândida — A Independência do Brasil. Relações externas 
portuguesas 180811825, Lisboa, Livros Horizonte, 1987. 

PUTZGER — HistorischerWeltatlas, 100â . ed., Berlim, Cornelsen Verlag, 
1988. 

QUEIRÓS, Francisco Fortunato — Annaes das Sciencias das Artes e das 
Letras (Paris, 1818-1822). lã .Parte, Porto, Centro de História da Universidade 
do Porto, 1983. 

RAMOS, Luís A. de Oliveira — Da Ilustração ao Liberalismo. Temas Históricos, 
Porto, Lello & Irmão Editores, 1979. 

RAMOS, Luís António de Oliveira (dir.) — História do Porto, Porto, Porto 
Editora, [1994]. 

RAMOS, Luís A. de Oliveira — Repercussões em Portugal da independência 
dos Estados Unidos, in «Da Ilustração ao Liberalismo. Temas Históricos», 
Porto, Lello & Irmão Editores, 1979, p. 55-88. 

RAU, Virgínia — Estudos sobre a história do sal português, Lisboa, Editorial 
Presença, 1984. 

RAU, Virgínia — O movimento da barra do Douro durante o século XVIII: uma 
interpretação. «Boletim Cultural da Câmara Municipal», Porto, 21 (1/2), 

993 



1958, p. 5-27. 

RAU, Virgínia — Rumos e vicissitudes no comércio do sal português nos séculos 
XTV a XVIII, in «Estudos sobre a História do sal português», Lisboa, Editorial 
Presença. [1984], p. 277-296. 

RAU, Virginia — Subsídios para o estudo do movimento dos portos de Faro e 
Lisboa durante o século XVII. «Anais da Academia Portuguesa de História», 
Lisboa, 2^. série, 5, p. 198-277. 

RENOU, M. A. — Amérique et Europe dans le destin de Porto au XVIIIe siècle 
(ou le trafic maritime de Porto après les balances de commerce) 1796-1822, 
Paris, 1986, dissertação de doutoramento policopiada. 

RENOUVIN, Pierre; DUROSELLE, Jean-Baptiste — Introduction à l'histoire 
des Relations Internationale s, 4â . ed., Paris, Armand Colin, 1991. 

RIBEIRO, Jorge Martins — A comunidade britânica do Porto durante as 
invasões francesas 1807-1811, Porto, Fundação EngQ. António de Almeida, 
1990. 

RIBEIRO, Jorge Martins — Alguns aspectos do comércio da Madeira com a 
América do Norte na segunda metade do século XVIII, in «Actas. III Colóquio 
Internacional de História da Madeira», Funchal, Secretaria Regional do 
Turismo e Cultura / Centro de Estudos de História do Atlântico, 1993, p. 
389-401. 

RIBEIRO, Jorge Martins — The American presence in Oporto in the begining of 
the 19th century, in BERKELEY, Alice D. (ed.) — «News lights on the 
Peninsular War, International Congress on the Iberian Peninsula. Selected 
Papers 1780-1840», Lisboa, The British Historical Society of Portugal, 1991. 
p. 291-303. 

RIBEIRO, Jorge Martins — Variações da moeda portuguesa face às invasões 
francesas, in «Actas do Colóquio 'A recepção da Revolução Francesa em 
Portugal e no Brasil'», vol. 2, Porto, Universidade do Porto, 1992, p. 335-352. 

RIBEIRO, Maria de Lourdes Roque de Aguiar — As relações comerciais entre 
Portugal e Brasil segundo as "Balanças do Comércio" 1801-1821, Lisboa, 1972. 

ROBERTSON, Ross M.; WALTON, Gary M. — History of the American 

994 



Economy, 4â. ed., Nova Iorque, Harcourt Brace Jovanovich, Inc., 1979. 

ROGERS, Francis Millet — St. Michael's Hicklings, Fayal Dabneys and their 
British connections. «Arquipélago», Ponta Delgada, número especial, 1988, p. 
123-148. 

ROR&BAUGH, W.J. — The alcoholic Republic. An American Tradition, Nova 
Iorque, Oxford University Press, 1981. 

RUSSELL-WOOD, A. J . R. (ed.) — From Colony to Nation. Essays on me 
Independece ofBrazil, Baltimore/Londres, The Johns Hopkins University 
Press, 1975. 

RUSSELL-WOOD, A. J.R. — A world on the move: The Portuguese in Africa, 
Asia, and America, 1415-1808, Manchester, Carcanet Press/The Calouste 
Gulbenkian Foundation, 1992. 

SÁ, Victor de; PEREIRA, Gaspar Martins — Do Porto ao Báltico, 1780. 
Achegas para a História das relações entre Portugal e a Rússia. «Revista da 
Faculdade de Letras - História», Porto, 7, 2â . série, 1990, p. 219-254. 

SAMPAYO, Luiz Teixeira de — O Arquivo Histórico do Ministério dos Negócios 
Estrangeiros (Subsídios para o estudo da história da diplomacia portuguesa), 
Coimbra, Imprensa da Universidade, 1925. 

SANTOS, Cândido dos — Para a história do comércio Português. Movimento da 
saída de barcos pela barra do Douro de 1681 a 1703 e de 1777 a 1801. 
«Boletim Cultural», Porto, 2 â . série, 2, 1984, p. 123-237. 

SANTOS, Delfim — Silvestre Pinheiro Ferreira, in SERRÃO, Joel (dir. de) — 
"Dicionário de História de PortugaT, vol. 2, Porto, Livraria Figueirinhas, 
1981, p. 565. 

SANTOS, Maria Emília Madeira (coord.) — História geral de Cabo Verde, vol. 
II, Lisboa / Praia, Instituto de Investigação Científica Tropical, Centro de 
Estudos de História e Cartografia Antiga / Instituto Nacional da Cultura de 
Cabo Verde, 1995. 

SANZ TAPIA, Angel — La delimitación definitiva de Tordesillas: el Tratado de 
San Ildefonso (1777), in «Congreso Internacional de Historia. El Tratado de 
Tordesillas y su época», vol. 3, Sociedad V Centenário de Tordesillas, 1995. p. 

995 



1653-1685. 

SCOTT, H. M. — British foreign policy in the age of the American Revolution, 
Oxford, Clarendon Press, 1990. 

SELL, Donna-Christine; WALLE, Dennis Francis — Guide to the HeinrichA. 
Rattermann Collection of German-American manuscripts, s.l., University of 
Illinois Library/Graduate School of Library Science, 1979. 

SERRA, José Correia da — Elogio de Benjamin Franklin, Lisboa, Fundação 
Luso-Americana para o Desenvolvimento, 1996. 

SERRÃO, Joaquim Veríssimo — História de Portugal, vol. VII. A instauração 
do liberalismo (1807-1832), s.l. Verbo, [1984]. 

SERRÃO, Joaquim Veríssimo — História de Portugal, vols. VI O Despotismo 
Iluminado(1750-1807), s.l.. Editorial Verbo, [1982). 

SERRÃO, Joaquim Veríssimo — O Marquês de Pombal. O Homem, o 
Diplomata, o Estadista, 2%. ed., Lisboa, 1987. 

SERRÃO, Joel (dir. de) — Dicionário de História de Portugal, Porto, Livraria 
Figueirinhas, 1981. 

SERRÃO, José Vicente — O quadro económico. Configurações estruturais e 
tendências de evolução, in MATTOSO, José (dir. de) — «História de Portugal», 
vol. rv, «O Antigo Regime», s.l., Círculo de Leitores, 1993, p. 71-117. 

SIDERI, Sandro — Comércio e Poder. Colonialismo informal nas relações anglo-
portuguesas, Lisboa, Edições Cosmos, 1978. 

SILBERT, Albert — Autour de Francisco Solano Constâncio. «Bulletin des 
Etudes Portugaises et de L'Institut Français au Portugal», Coimbra, 14, 
1950, p. 132-196. 

SILBERT, Albert — Contribuição para o estudo do movimento dos preços dos 
cereais em Lisboa, in SILBERT, Albert — «Do Portugal do Antigo Regime ao 
Portugal oitocentista», 2-. ed., Livros Horizonte, 1977, p. 9-31. 

SILBERT, Albert — Do Portugal do Antigo Regime ao Portugal oitocentista, 2-. 
ed., Livros Horizonte, 1977. 

996 



SILBERT, Albert — Un carrefour de l'Atlantique: Madère (1640-1820). «Anais 
do Instituto Superior de Ciências Económicas e Financeiras», Lisboa, 22 (2), 
1954, p. 389-442. 

SILVA, António Correia e — Cabo Verde e a geopolítica do Atlântico, in 
SANTOS, Maria Emília Madeira (coord.) — «História geral de Cabo Verde», 
vol. II, Lisboa / Praia, Instituto de Investigação Científica Tropical, Centro 
de Estudos de História e Cartografia Antiga / Instituto Nacional da Cultura 
de Cabo Verde, 1995. 

SILVA, Francisco Ribeiro da — Geografia do comércio portuense nos finais do 
século XVIII. I — Movimento de navios e rumos da marinha mercante. 
«Tripeiro», Porto, 7â. série, 14 (3) Mar. 1995, p. 70-76. 

SILVA, Francisco Ribeiro da — Geografia do comércio portuense nos finais do 
século XVIII. II — Parceiros, produtos e capitais. «Tripeiro», Porto, 7a . série, 14 
(6/7) Jun.-Jul . 1995, p. 169-176. 

SILVA, Francisco Ribeiro da — A Geografia do comércio portuense nos finais 
do século XVIII. III — A fiscalidade e o contrabando. «Tripeiro», Porto, 7 â . 
série, 14 (12) Dez. 1995, p. 361-369. 

SILVA, Francisco Ribeiro da — Tempos Modernos, in RAMOS, Luís António 
de Oliveira (dir.) — «História do Porto», Porto, Porto Editora, [1994]. 

SILVA, Inocêncio Francisco da — Diccionario Bibliographico Portuguez, tomos 
2 e 9, Lisboa, Imprensa Nacional, 1859 —1862. (Reprodução fac-similada da 
Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1987). 

SILVA, José Manuel Azevedo e — A navegação e o comércio vistos do Funchal 
nos finais do século XVII, in «Actas. III Colóquio Internacional de História da 
Madeira», Funchal, Secretaria Regional de Turismo e Cultura, 1993, p. 353-
388 

SILVA, José Manuel Azevedo e — A Madeira e a construção do mundo atlântico 
(séculos XV a XVII), Secretaria Regional de Turismo e Cultura/Centro de 
Estudos de História do Atlântico, 1995, p. ? 

SILVA, Manuel Cicero Peregrino da — O patriarcha dos jornalistas brasileiros, 
Hippolyto José da Costa Pereira Furtado de Mendonça - 1 774-1823. «Revista do 
Instituto Histórico e Geographico Brasileiro», Rio de Janeiro, 94, (148), 

997 



1923, p. 784-817. 

SILVA, Maria Beatriz Nizza (coord.) — O Império luso-brasileiro 1750-1822, 
Lisboa, Editorial Estampa, 1986. 

SILVA, Maria Júlia de Oliveira — Fidalgos-Mercadores no século XVIII, col. 
Temas Portugueses, Lisboa, Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1992. 

SMITH, John — Memórias do Marquez de Pombal contendo extractos dos seus 
escriptos e da correspondência diplomática inédita existente em diferentes 
secretarias d'Estado, Lisboa, Livraria de Antonio Maria Pereira, 1872. 

SMITH, Murphy D. — Oak from an acorn. A History of the American 
Philosophical Society Library 1770-1803, Wilmington, Scholarly Resources 
Inc., 1976. 

SORIANO, Simão José da Luz — Historia da Guerra Civil e do estabelecimento 
do governo parlamentar em Portugal. Primeira Epocha, Lisboa, Imprensa 
Nacional, 1866. 

SORIANO, Simão José da Luz — Historia do Reinado de El-Rei D. José e da 
administração do Marquez de Pombal, tomo II, Lisboa, Typographia Universal, 
1867. 

SOUSA, D. José Maria de, in SERRÃO, Joel (dir. de) — Dicionário de História 
de Portugal, vol. VI, Porto, Livraria Figueirinhas, 1981, p. 73. 

SOUSA, João José Abreu de — O movimento do porto do Funchal e a 
conjuntura da Madeira de 1727 a 1810. Alguns aspectos, Funchal, Secretaria 
Regional do Turismo, Cultura e Emigração, 1989. 

SOUSA, Maria Leonor Machado de — The Ghost e Francisco Solano 
Constâncio, Lisboa, Facu ldade de Ciências Sociais e H u m a n a s da 
Universidade Nova de Lisboa, 1978. 

SOUSA, Maria Leonor Machado de — Um ano de diplomacia luso-americana. 
Francisco Solano Constâncio (1822-1823), Lisboa, Imprensa Nacional—Casa 
da Moeda, [1988], (col. Temas Portugueses). 

STEINER, Bernard C. — Correspondence of William Smith, American minister 
to Portugal. «The Sewanee Review», Nova Iorque, 14 (1) Jan . 1906, p. 76-104. 

998 



STEWART, Watt — The South American Commission, 1817-1818. «The 
Hispanic American Historical Review», Durham, North Carolina, 9 (1) Fev. 
1929, p. 31-59. 

TEAGUE, Michael — Kindred spirits: Thomas Jefferson and José Correia da 
Serra. «The Journal of the American Portuguese Society», Nova Iorque, 18, 
1994, p. 16 - 22. 

TEAGUE, Michael, compil. e textos introdutórios — Abade José Correia da 
Serra, Documentos do seu arquivo, Lisboa, Fundação Lu so-Americana para o 
Desenvolvimento, 1997. 

TJARKS, Alicia V. — As primeiras relações dos Estados Unidos com o Brasil. 
«Revista Brasileira de Estudos Políticos», Universidade Federal de Minas 
Gerais, Belo Horizonte, 36, Jul . 1973, p. 115-159. 

TOCQUEVILLE, Alexis de — De la Démocratie en Amérique, Paris, Editions 
Robert Laffont, 1986. 

TONINELLI, Pier Angelo — Nascita di una nazione. Lo sviluppo económico 
degUStatiUniti(1780-1914), Bolonha, Società Editrice il Mulino, 1993. 

TORRES, Ruy d'Abreu — Tratado de Santo Ildefonso (1777), in SERRÀO, Joel 
(dir. de) — "Dicionário de História de Portugal", vol. 5, Porto, Livraria 
Figueirinhas, 1981, p. 472. 

TULARD, Jean — Les révolutions de 1789 à 1851, Paris, Librairie Arthème 
Fayard, 1985. 

VARELLA, João — Elogio a Corrêa da Serra, Serpa, Câmara Municipal de 
Serpa, s.d. 

VER STEEG, Clarence L. — The American Revolution considered as an 
economic movement, in COBEN, Stanley; HILL, Forest G. (eds.) — «American 
Economic History. Essays in interpretation», Filadélfia, J . B. Lippincott 
Company, 1966, p. 125-134. 

VERMETTE, Mary Theresa Silvia — Early America's relationship with the 
Azores: a consular view. «Boletim do Instituto Histórico da ilha Terceira», 
Angra do Heroísmo, 45 (12), 1988, p. 1301-1314. 

999 



VIEIRA, Alberto — Breviário da vinha e do vinho da Madeira, Ponta Delgada, 
Eurosigno Publicações, Lda., 1990. 

VITERBO, Fr. Joaquim de San ta Rosa — Elucidário das palavras, termos e 
frases que em Portugal antigamente se usaram e que hoje regularmente se 
ignoram. Porto. Livraria Civilização Editora, 1993, vol. 2, (2â. reimpressão da 
1-. edição crítica por Mário Fiúza). 

WALFORD, A. R. — The British Factory in Lisbon & its closing stages ensuing 
upon the Treaty of 1810, Lisboa, Instituto Britânico em Portugal, 1940. 

WHEELER, Douglas L. — The Azores and the United States (1787-1987): two 
hundred years of shared history. «Boletim do Insti tuto Histórico da ilha 
Terceira», Angra do Heroísmo, 45 (1), 1988, p. 55-90. 

WILSON, James Grant; FISKE, John — Appleton's Cyclopedia of American 
Biography, vol. 2, New York, D. Appleton & Company, 1888. 

YELA UTRILLA, Juan-Francisco — Espana ante la independência de los 
Estados Unidos, Madrid, Colégio Universitário de Ediciones Istmo, [1988]. 

1000 



È0ICE 

r 



ÍNDICE 

3 
Plano 

5 
Abreviaturas 

7 
Preâmbulo 

Introdução 
1. Objecto 1 2 

17 
2. Balizas cronológicas L' 
3. Historiografia de um tema 1 9 

O Q 

4. Fontes e Métodos *° 

<PSl!l&E I — O comércio Cuso-americano 

1. Tráfego comercial entre as colónias inglesas da América do Norte 

36 
e o espaço português °^ 

1.1. Tráfego comercial luso-americano 
1.2. Circuitos comerciais América do Norte - Portugal e ilhas atlânticas ....50 

2. Importância do comércio dos Estados Unidos na globalidade 
do comércio externo português 6 1 

2.1. As Balanças do Comércio 6 1 

2.2. O comércio externo português 66 
2.2.1. Exportações " 

2.2.1.1. Para o estrangeiro " 
2.2.1.2. Para os Estados Unidos 8 9 

2.2.2. Importações lvJO 

2.2.2.1. Do estrangeiro 1 0 8 

2.2.2.2. Dos Estados Unidos 1 2 2 

2.3. Saldos e taxas de crescimento do comércio luso-americano 145 

3. Importância do comércio português na globalidade do comércio 
€;xterno dos Estados Unidos 1 5 3 

3.1. Os dados estatísticos dos American State Papers acerca do 
comércio externo americano i J O 

3.2. Da independência a 1789 1 6 5 

1003 



3.3. Entre 1789e 1822 171 
3.3.1. Exportações 177 

3.3.1.1. Exportações americanas para Portugal 183 
3.3.2. Importações 211 

3.4. Produtos portugueses importados pelos vários estados da 
federação norte-americana 261 

3.5. Tonelagem dos navios 266 

'PAÚÇFEII — Sis retações cCipComáticas [tiso-amerícanas 

4. Portugal e a América do Norte na conjuntura subsequente 
à Declaração de Independência dos Estados Unidos 285 

4.1. Dificuldades e tentativas de aproximação diplomática entre os dois 
países 285 

4.2. Negociações de um tratado lu so-americano 317 
4.3. Ajuda prestada por Portugal à navegação americana no 

Mediterrâneo 325 
4.4. A actividade do francês Jean Baptiste Pecquet e a defesa dos 

interesses americanos 327 
4.5. Os primeiros agentes estadunidenses em Portugal 332 

4.5.1. Os irmãos Arnold e Jacob Dohrman 332 
4.5.2. John Marsden Pintard, agente no arquipélago da Madeira e 

Thomas Hickling nos Açores 354 
4.6. Agentes da Companhia da Agricultura das Vinhas do Alto Douro 

nos Estados Unidos 357 

5. Os representantes diplomáticos portugueses junto do governo 
dos Estados Unidos 361 

5.1. Dificuldades no estabelecimento de laços diplomáticos 361 
5.2. Cipriano Ribeiro Freire 367 
5.3. José Rademaker 412 
5.4. Abade José Correia da Serra 483 
5.5. José Amado Grehon 512 
5.6. Joaquim Barroso Pereira 534 
5.7. Francisco Solano Constâncio 542 

1004 



6. Corpo consular português nos Estados Unidos 551 
6.1. Importância dos agentes consulares portugueses e leis por que se 

regiam 551 
6.2. Evolução da rede consular portuguesa nos Estados Unidos 557 

6.3. Cônsules Gerais 572 
6.3.1. Inácio Palyart 572 
6.3.2. Joaquim José Vasques • 585 
6.3.3. Joaquim Barroso Pereira 595 

6.4. Outros consulados 612 
6.4.1. Baltimore 612 
6.4.2. Boston 6 1 4 

6.4.3. Norfolk 617 
6.4.4. Nova Iorque 620 

6.4.4.1. John Abrams, vice-cônsul 620 
6.4.4.2. Eugénio António Lobato, cônsul geral 622 

6.4.5. NovaOrleães 626 
6.4.4. Savannah 630 

7. Representantes dos Estados Unidos junto da corte portuguesa, 
antes da sua partida para o Brasil 633 

7.1. Coronel David Humphreys 633 
7.2. John Quincy Adams 760 
7.3. William Loughton Smith 761 

8. Cônsules americanos em Portugal 849 

8.1. Lisboa 850 
8.1.1. Edward Church e as negociações luso-francesas 850 
8.1.2. Evolução do corpo consular em Lisboa 891 
8.1.3. Assuntos tratados na correspondência consular 897 

8.2. Porto 907 
8.2.1. Os Clamouse Browne 907 
8.2.2. Joseph Camo 912 
8.2.3. Alexander Burton 913 

8.3. Madeira 918 
8.3.1. Os representantes consulares 918 

1005 



8.3.2. O arquipélago face aos acontecimentos dos inícios 
do século XIX 923 

8.4. Açores 924 
8.4.1. Corpo consular 924 
8.4.2. Adesão ao movimento de 1820 929 

8.5. Cabo Verde 931 
8.5.1. Nomeação de representantes consulares para o arquipélago 932 
8.5.2. Actividades e preocupações dos agentes consulares 937 

8.6. Outros portos 943 

Conclusão 947 

Fontes e Bibliografia 969 
A) Fontes manuscritas 971 
B) Fontes impressas 976 
C) Bibliografia 978 

índice 1001 

1006 


	Página de rosto
	Plano
	Abreviaturas
	Preâmbulo
	Introdução
	1. Objecto 
	2. Balizas cronológicas 
	3. Historiografia de um tema 
	4. Fontes e Métodos 
	PARTE I - O COMÉRCIO LUSO-AMERICANO 
	1. Tráfego comercial entre as colónias inglesas da América do Norte e o espaço português 
	2. Importância do comércio dos Estados Unidos na globalidade do comércio externo português 
	3. Importância do comércio português na globalidade do comércio Externo dos Estados Unidos 
	PARTE II - AS RELAÇÕES DIPLOMÁTICAS LUSO-AMERICANAS 
	4. Portugal e a América do Norte na conjuntura subsequente à Declaração de Independência dos Estados Unidos 
	5. Os representantes diplomáticos portugueses junto do governo dos Estados Unidos 
	6. Corpo consular português nos Estados Unidos 
	7. Representantes dos Estados Unidos junto da corte portuguesa, antes da sua partida para Brasil 
	8. Cônsules americanos em Portugal 
	Conclusão
	Fontes e Bibliografia 
	Índice

