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Exposição de Pactos.
MOTIVO que obrigou o Governo de Por- Causa
afl
tugal
, foi o /*„
C''c"Ç-..
o a estabelecer a Companhia
f
/. .•
Companhia,
estado deplorável a que se achava reduzido o
Commercio dos Vinhos do Douro 3 conio confessou a supposta Feitoria Ingleza nas Instrucçóes impressas em 1754 , que imprudentemente
fez circular; e se mostra ainda melhor pela resposta dos Commissarios Veteranos, de que ajunto cópias.
Os fins para que foi creada a Companhia, Fins para
t01 "»«*"
segundo os artigos da sua Instituição , e as Leis
subsequentes , são os seguintes :• — i.° Vellar sobre a pureza dos Vinhos d'etnbarque para os Reinos estrangeiros; ramo que os Inglezes nas sobreditas Instrucções declararão ter ap-

parencias às ir a huma total ruina. — 2.° Conservar altos os preços do Vinho cTembarque ,
para assim animar a sua cultura ; pois a preferencia que os Inglczes , acostumados a esta qualidade de Vinhos fortes, davão aos Vinhos do
Porto quando eráo puros ; logo que assim o
fossem , lhes segurava hum certo consummo. —
3.° Emprestar dinheiro aos Lavradores pobres
para o amanho das Vinhas , ao bnixo interesse de três por cento. — 4.° Fazer circular cabedaes de particulares , e de corpos de mão morta que não sabiáo o que fazer com elles , e os
deixaváo inactivos , ou os punháo a interesse
nas mãos dos Negociantes Inglezes , que começando pela maior parte os seus estabelecimentos no Porto por meio de credito , e sem cabedaes próprios , vinháo assim a colher os maiores lucros neste ramo de Commercio e producçáo nacional, valendo-se para isso de cabedaes
Portuguezés.
Encargos
A Companhia foi depois encarregada da
que se lhe de- percepcjo <jos Direitos Reaes , e da construcrao depois. f
cão das Estradas nos lados do Douro.
Os Privilégios exclusivos concedidos á ComPrivilégios
f orâo . _ I e O Vender todo o y inho
f«e te lhe etia •
. ,
ttderão.
atavernado quatro legoas em circuito daLidade do
Porto : — 2.° Ter exclusivamente fabricas de
Agoasardentes: — 3.° Exportar exclusivamente os

Vinhos para alguns Portos do Brazil; irus este Privilegio teve depois diversas alterações.
N. B. Não foi concedido á Companhia pela Lei da sua Instituição, e subsequentes, privilegio algum exclusivo no Commercio dos Vinhos d'embarque , mas só lhe foi permittido
pelo Art. xxvi. da sua Instituição de o exportar como qualquer Negociante.
Os Privilégios da Companhia foráo pela Lei por 20 «»da Instituição concedidos por 20 annos. Depois nos •> «F"™*
1
1
i.
/- eWof.
houve huma prorogaçao d outros 20,, que nndarão no ultimo de Dezembro de 1796. — Não
vi a Lei da prorogação depois desta data, que
se foi por 20 annos , deve findar, em 1816.
Os Negociantes Inglezes fundão as suas Pertencia
pertenções para a extinção dos Privilégios da d°s I/iglcics,
Companhia, nos Art. viu. e xxy. do Tratado
de Commercio.

Considerações sobre os factos
precedentes.
J\_ S Considerações sobre estes factos podem
F»n<W<tf
dividir-se em duas classes: comprehendendo a s"J're °s-Art*lliíi.
primeira o que respeita aos Direitos que os Inglezes pertendem ter pelos Art. viu. e xxv.
do Tratado para as pertenções acima referidas :
e a segunda , os eíFeitos que podem produzir

em Portugal , e mesmo na Grá-Bretanha , a
e
xtinçáo da Companhia , e cTalguns dos seus
Privilégios.
Sobre os fundamentos em que os Negociantes
Jnglczes apoião as suas pertences'.

C

Que se ex- \^l O M O os Art. viu. e xxv. do Tratado
f nmem em se exprjmem em termos genéricos, e não fazem
termos gene-

ricos. '

.

menção da Companhia do Porto , nem expressão a derogaçáo dos Alvarás do seu estabelecimento , e os subsequentes relativos á sua administração j e encargos: a falta de huma tal
especificação , que não podia esquecer ao Governo Britânico de fazer inserir nos ditos Artigos,
se nelles se tratasse da extinçáo da Companhia,
mostra evidentemente não ser a intenção do
Governo Portuguez conceder a extinçáo da Con>
panhia ou dos seus Privilégios, por taes ArtiE tratãa só gos, mas que estes se referem ás Leis e estaaeLeispitit- belecimentos futuros, e não aos passados; isto
rã)
he, prohibem estabelecer-se d'alí por diante nos
dous Paizes quaesquer restricçóes, ou monopólios que possáo obstar á inteira liberdade de compras e vendas que fizerem reciprocamente os
Subditos de huma Potência nos Estados da outra , mas não as que já existem. He por esta
razão que se especificáo exceptuâdos no Art. viu.

todos os Contractos Reaes que existião quando se fez o Tratado ; e o não mencionar-se na
excepçáo a Companhia , foi provavelmente por
serem geraes os Privilegies exclusivos dos Contractos Reaes , de cujos lucros , pelo que respeita a compras de primeira mão , ninguém , se Os
,não a Fazenda R e a l , pôde
participar;
e os >os
..'" °sã
'
•
'
anhia
Privilégios exclusivos d.i Companhia serem só
parciaes , e não haver algum que exclua os estrangeiros de participarem dos lucros que a
Companhia faz por meio delles : que alem de
poderem elles ser Accionistas , nenhuma Lei lhes
prohiSe ( salvo alguns abusos introduzidos na
pratica , que se podem corrigir ) de comprar na
primeira mão , e vender livremente , excepto o
Vinho atavernado nas quatro legoas á roda da
Cidade do Porto.
Estes raciocínios são corroborados com o Art.
expressar o Art. xxv. , que : " S. Magestade examt"ade'
3, Britânica concente em ceder do direito decrear
„ Feitorias , ou Corporações de Negociantes Bri„ tanicos debaixo de qualquer nome ou descri,, pçáo que for nos Domínios de S. A. R. o
„ Príncipe Regente de Portugal. „ Pois como
hum Soberano não pôde estabelecer Feitorias ou
Corporações de Subditos seus nos Estados de
outro Soberano sem o consentimento deste ultimo ; e como este consentimento dos Soberanos
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de Portugal não se pôde mostrar que existisse
( segundo o meu conhecimento ) em alguma
Lei, Alvará, ou Artigo de Tratado anterior ao
presente: fica sendo claro, que o sentido deste
Refere-se Artigo se refere somente a transacçóes postea tra;isacçóes riores ao Tratado ; e por tanto nelle concede
paste ria r c s
ao Tratado* S. A. R, a S. M. B. o direito eventual de estabelecer Feitorias nos Domínios Portuguezes ,
logo que S. A. R. queira accordar este Privilegio a qualquer outra Potência. —- O confirmar
S, A. R. neste Anigo os Direitos e Privilégios
que os Subditos Britânicos gosavão anteriormente ao Tratado , indica também claramente , que
sendo os Privilégios cr, mesmos , não ha obrigação de revogar alguma das Leis ou Estabelecimentos que já existiáo conjunctamente com
os mesmos Privilégios antes do Tratado , e he
só posteriormente a este que S. A. R. se obriga a n ã o conceder para o futuro: "A qualquer
„ Companhia Commercial que se estabeleça nos
„ Domínios Portuguezes , Privilégios ou favo„ rés alguns que possáo restringir , embaraçar,
„ ou d'outro modo afrectar o trafico e Com5, mercios Britânicos. „
Tal parece ser o verdadeiro , mais natuAri. viíi. e
tcxv.recípro- ral , e rasoavel sentido dos dous Art. viu. e
cos fiara amlas as Na- xxv.; mas quando se queira dar differentes injóes.
terpretações aos termos genéricos em que são

concebidos , isto he , interpretações favoráveis
á fantasia dos Negociantes Inglezes; he evidente , que se a execução do Art. viu. deve ter
effeito retroactivo , quero dizer , de extinguir
Leis e Estabelecimentos existentes anteriormente ao Tratado , sem nelle as revogar expressamente , como no mesmo Artigo se estipula ,
que : " S. M. B. se obriga da sua parte a obser„ var fielmente este principio assim reconhecido
„ e ajustado pelas duas Altas Partes Contractan„ tes. „ Tem os Subditos Portuguezes, pelo
mesmo Artigo assim interpretado com effeito
retroactivo, todo o direito de exigir do Cjoverno Britânico a extinção dos seguintes , ou
quaesquer outros Privilégios ou restricçóes que
existem na Grã-Bretanha , naquella parte que
se oppóe á completa liberdade que os Subditos Leis que se
Portuguezes devem ter de comprar e vender nos ePP°em " ''«"
ciprocidade.
Dominios de S. M. B.
i.° Devem os Subditos Portuguezes ter a Comprara
liberdade de pôr lojas , e vender em retalho Mfdade pa~
rã vender em
na Cidade de Londres , ou em qualquer outra retaih0.
Cidade incorporada dos três Reinos Unidos ,
sem precisarem comprar a liberdade das ditas
Cidades : pois alem da despeza da compra , a
opção que as diversas Corporações tem de conceder ou não as suas liberdades, he huma restriccao á inteira liberdade de comprar e vender ,

IO
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que o Art. vili. do Tratado concede aos Portuguezes 3 que devem só gosar como taes , sem
precisarem d'outra qualificação.
2.° Que os Negociantes Portuguezes pôssubditos Sri- S J Q commerc j ar livremente dos três Reinos Unitadicas para
negocar com "°s para todos os Portos do Norte , do Levan->
as Campa- te } g£Câ ^ ,-,ara onje negoceáo as Companhias
nhias regula. . . ,,
. **•''•
</<u.
'
reguladas de Moscovia , Turquia , Hamburgo ,
&c. , estabelecidas em Inglaterra , sem precisarem fazer-se membros dellas , visto que para o
ser Jiè necessário ceder da qualidade de Subdito
Portuguez , e fazer-se Subdito Britânico , tomando ao menos o grão de Denizen , com despeza não indifferente , quando o Privilegio de
comprar e vender livremente lhes deve pertencer , segundo o Art. vüi. } unicamente como*
Portuguezes.
Privilégios
5.° Se as bazes fundamentaes do Tratado ,
«foi Porta- J Q . a j 0 p rar hum systema liberal de Commergnex.es /««-

.

.

'

.

í ntTra- Cl° s e numa perfeita reciprocidade, como se
íado,
expressão a Introducçáo , o Art. viu. e xxv. ,
e outros do mesmo Tratado : se a liberdade de
comprar e vender deve ser reciproca , como ex:pressa o Art. viu. : e se os termos genéricos
em que este , e o Art. xxv. são concebidos se
devem interpretar como derogando as Leis que
estabelecerão os Privilégios da Companhia do
modo que exigem os Negociantes Inglezes :

com a mesma razão devem exigir os Negociantes Portuguezes a revogação de muitas Leis Britânicas que se oppcem a fazer effèctivas as Concessões feitas a seu favor nos seguintes Artigos
do Tratado , que são tanto 5 se não mais explícitos , que os Art. viu. e xxv. a respeito da
Companhia do Porto.
Pelo Art. xix. S. M. B. concede a in- Art. xlx.
troducçáo nos seus Domínios , " de todos os é x:x'
3, gêneros e mercadorias da producção , indus3, tria , e invenção dos Subditos de S. A. R. „ e exceptua' no Art. xx. " as producçóes do
„ Brazil que são excluídas do consumo nos Do„ minios Britânicos , taes como Açúcar , Café ,
„ e outros Artigos similhanr.es ao producto das
„ Colônias Britânicas, ;}
O Art. xxvii. declara , que : " A reciproca
„ liberdade de Commercio , e Navegação decla„ rada pelo presente Tratado , será considerada
j, extender-se a todos os gêneros , e mercado„ rias quaesquer , á excepçáo d'aquelles artigos •
„ de propriedade dos inimigos de huma Poten„ cia , ou de contrabando de guerra. „ E para não ficar em dúvida o que se deve entender
^or contrabando de guerra , se espicificáo no
\rt. xxviü. os diferentes artigos que devem ser
considerados como taes.
Pelo contheudo dos referidos quatro Artigos Leis que se,
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a «- fica evidente, que os Subditos Portuguezes deus Pnvile- yem ter a pjena ijberciacje <je importar nos Domínios Britânicos todos os artigos de producção e
manufactura Pcitugueza , excepto os gêneros
do Brazil, indicados no Art. xx., similhantes
aos das Colônias Britânicas, e exportar toda a
qualidade de artigos , excepto os que são contrabando de guerra no Art. xxvia , ou propriedade inimiga , como expressa o Art. xxvii.;
mas a Legislação conimercial da Grã-Bretanha
contém muitas outras prohibiçóes, e restricçóes
em multiplicidade de artigos que não sáo contrabando de guerra, nern gêneros do Brazil similhantes aos das Colônias Inglezas; e por conseguinte , todas as Leis que se opposerem á
liberdade de Commercio, concedida pelos sobreditos artigos aos Subdicos Portuguezes , se
devem considerar a respeito dos mesmos; e se
o Governo Britânico não admitte esta interpretação por não se mencionar nos mesmos artigos a derogaçáo das ditas Leis , o mesmo principio , e interpretação deve ser adoptada pelo
Governo Portuguez , visto que nos Art. viu.
e xxv. não se faz menção da Companhia do
Porto ; e o deve fazer tom tanta mais razão ,
que, rigorosamente, o único Privilegio exclusivo que goza a Companhia , o qual pôde affectar a liberdade accordada aos Ingiezes em
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compras e vendas , He mui parcial , estendendose unicnmente ao vender atavernado quatro legoas
á roda do Porto , como adiante se mostrará j
mas as prohibiçóes , e restricçóes da Legislação commercial da Grã-Bretanha , sáo geraes ,
« em huma multiplicidade de artigos de importação , e exportação.
No primeiro volume do Compêndio das Prohibíçícs ,
Leis d'Alfandega publicado por James Earns- e >'eslr'cí íes*
haw , hum dos Solicitadores de S. M. B. naquella Repartição , se vem as Listas seguintes
de prohibições , e restricçóes relativamente á
importação.
A i." Lista contém , os Artigos absolutamente prohibidos de serem importados.
2,a j Artigos prohibidos de serem importa•dos , e de que se prohibe também o uso.
3.» , Artigos prohibidos de se importarem
para venda.
4.a , Artigos prohibidos de se importarem
como mercadorias , sem licença de S. M.
5.a , Artigos prohibidos de serem importados para venda , excepto , sendo feitos , e trabalhados em Irlanda , ou sendo tomados como
prezas , ou naufragados.
6.a, Artigos prohibidos de serem importados para venda por estrangeiros.
7,a, Artigos prohibidos de se impw tarem
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de certos lugares , ou empacados d'hum modo
particular, ou em Navios que não sejáo d'hum
certo número de Toneladas , ou debaixo d'algumas outras circunstancias, ou restricçóes.
N. B, Cada huma destas Listas contém
huma multiplicidade d'Artigos que não são mencionados nos Art. xx. e xxviii do Tratado.
ProliilàçSes,
No volume 2.° de dita Obra, se acha tame restricçóes }-,sm huma Derande Lista d'Arti<ros, a maior narna Exporta- te
,
°
. .
fàu,
de producçao e manuractura Britânica, cuja
fão
exportação he prohibida. — A prohibição de
exportar o Algodão, ainda que temporária , he
inteiramente contraria ao que se estipula nos
Art. xx. e xxvii. do Tratado, isto he: " Que
tudo o que não he contrabando de guerra
33
„
pôde ser levado livremente pelos Vassallos
55
3, d'ambos os Soberanos , mesmo a lugares per„ tencentes ao inimigo , á excepçáo somente
„ d'aquelles lugares que estão sitiados, bloquea„ dos , ou investidos por mar , e por 'erra. „
No Art. vü. se estipula , que: "Os SuArí. vú.
„ bditos Portuguezes , e Britânicos não serão
,3 obrigados a pagar Tributos ou Impostos al„ guns, debaixo de qualquer pretexto que seja,
„ maiores que aquelles que pagão ou possão
„ ser pagos pelos próprios Vassallos do Sobera„ no em cujos Domínios elles rezidirem. „ —T
n- Por este Artigo se devem considerar deroga^

aos em Favor cios Portuguezes os Direitos de gw a S-cavt*
Scavage, Package, Eaillage , e Portage ; cSe> ets'
se o Governo Britânico convém nisso, por não
serem expressamente derogados naquelíe Artigo
os ditos Direitos; debaixo do mesmo principio
não he obrigado o Governo Pomiguez , pelos
An. viu. e xxv. , a annuir a algumas das
perrenções dos Negociantes Inglezes a respeito
da Companhia do Porto , ou sobre a deroga»
cão de quasquer Leis existentes anteriormente
ao Tratado , logo que nelles se não faça expressa menção das mesmas Leis.
Sobri os efeitos que f ode produzir em Portugal
e Inglaterra, a extinção da Companhia
do Porto.

A

S Acções da Companhia,
v ~-~v~" si vompanttia
i
, com
-accumulados ao Capital, se acháo divididas por ''o"1""1" f*~
,
. pessoas,
'
.
los Franceíium numero
de
e entre estas, viuvas,
teh
órfãos, e famílias que não tem outra coisa de
que viver. — A Companhia sofFreo nos últimos
ires annos perdas mui consideráveis, tendo sido
neste periodo duas vezes roubada pelos Francezes. Ao mesmo tempo, os Lavradores das três
Províncias soffrêráo também muitíssimo com
as conseqüências de huma guerra táo ruinosa ,
t a passagem de Tropas inimigas, nacionaes, e
**
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Efeitos Já aHiadas : consequentemente , se a Companhia
sua extut- sc ex ti n gui sse presentemente , seria impossível
que ella tivesse fundos para distratar as suas
- Acçóes; e assim se tornaria em fumo o Capital mais considerável que põe em movimento a
Cultura, e Industria das três Províncias; e innumeraveis pessoas ficarião reduzidas á mais horrível miséria , tanto da Classe dos Empregados
« Accionistas, como da Classe dos Lavradores
e Jornaleiros.
No Commer- • Se & Companhia se extinguisse, quem pó€tt dos Vi- <je segurar que a Cultura , e Commercio dos
Vinhos do Douro náo tornasse ao mesmo deplorável estado em que os Negociantes lngle<zes confessarão nas suas Instrucções , que elle
se achava no anno de 1*754, isto he, quando
elles tinhão este Commercio inteiramente nas
suas mãos ? Que a Cultura , reputação , e Commercio d'aquelle gênero augmentárão muito desde aquella época , isto he , depois do estabelecimento da Companhia , o total da producção
annual, e o augmento dos preços e da exportação o attestão evidentemente. — Se a Companhia se extinguisse , emprestariáo os Negociantes Inglezes aos Lavradores dinheiro a três por
cento como faz a Companhia ? Seguramente
não. — Teriáo elles cuidado de conservar altos
ç-s preços dos Vinhos para animat a cultura $

Ou sabendo que elles são os únicos grandes
compradores deste gênero , e não tem já a competição da Companhia , combinariáo enrre si
para comprar os Vinhos pelo menor preço possível , sem lhes importar que os lucros dos Lavradores não sejáo sufficientes para a continuação e progresso da Cultura ? Esta questão creio
não he difficil de decidir , quando nos lembrarmos do espirito de Combinação entre Negociantes que se está continuamente manifestando em
Inglaterra , ainda nos Ramos de Commercio
mais consideráveis em que a Combinação parece
mais difficil , como succedeo ultimamente nos
das Lãs , e Lanificios ; quando nos lembrarmos ,
que to command the maríet he a expressão favorecida dos especuladores Inglezes : e o que esta
fnze quer dizer , app! içada a h um mercado estrangeiro , estéril de Capitalistas nacionaes de-'
pois de huma guerra tão ruinosa , creio pôde
illustrar bem a solução requerida. — O Governo Britânico sabe mui bem quanto tem legislado contra as Combinações. — De mais , os abusos e violências que commetter a Companhia
sobre quaesquer assumptos , pôde S. A. R. fazelos corrigir ; mas não assim os que practicarem
os Negociantes Inglezes , concedendo-se-lhes o
que pertendem em virtude de estipulacóes de
hum Tratado.

**
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Prejudicial

Todas as razoes expostas que serão ee>

a Portugal ,.•\aiiiwni.v
nmente <J
~%* e». mu ito pezo na presença de S. A. R.>,
~'~ devem
•J""="-> cpr
na
e a Grã-Br-e- íe do Seu Ministério;,
'
não
ser menos
menos na
íaahth

do Governo Britânico, particularmente nas-actnaes circumstancias relativas aos dous Paizes.
Os interesses não só de Portugal, mas da GrãBretanha requerem, -que não se aggravem neste momento , com innovaçôes e experiências
incertas e arriscadas, os grandes males que tem
produzido naquellas Províncias a ruinosa guería com os Vândalos modernos. Convém á GrãBretanha não descontentar aquelles Povos; e a
«xcir.ção da Companhia nas presentes cicunstancias deverá necessariamente reduzir á niendicidide milhares de pessoas , como fica provado
nos parágrafos precedentes. A anniquitação dos
cabedaes da Companhia que giráo por meio dicções , e a conseqüente ruina dos Accionistas ,
unida a faltar de repente aos Lavradores os auxílios pecuniários que recebiáo da mesma Companhia por hura tão módico interesse, não podem deixar de produzir hum grande déficit na
circulação e consumo interno, e por conseguinte no Commercio interno e externo , e igualjneme nas Rendas públicas do Paiz : e tanto
de menos se poderá applicar para as despezas
do Exercito, tanto mais a Grã-Bretanha develá íiugmenur os Subsídios futuros se quizer cort*
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tinuar com successo a defeza da Península, cuja
preservação tanto a deve interessar.
Se a extinção da Companhia produzisse
1
o eíFeito de reduzir a prodncçáo e Commercio
dos Vinhos do Douro ao deplorável estado em
que as Instrucções dos Negociantes Inglezes ,
e a resposta a ellas de 1754 confessáo se achavão antes da Creação da mesma Companhia ,
o que ninguém pode segurar não torne a sue»
ceder; alem da perda de hum dos ramos mais
consideráveis da riqueza e Commercio do Paiz ,
e de ter esta perda as conseqüências para Portugal', e para a Inglaterra , expostas nos parágrafos precedentes , quanto não perderia esta
ultima Potência com o déficit que certamente
haveria também na importação dos seus gêneros e mnnufacturas em Portugal , não só pela
diminuição do consumo que produziria neste
Paiz a perda d'hum r.il ramo, mas também porque tanto diminuiria a exportação dos Vinhos
do Porto para Inglaterra , tanto deveria diminuir a importação dos Artigos Inglezes que lhe
servem de troco ? Que differenpa não experimentaria a Inglaterra nos Fretes , emprego de
Navios , e assim também nos Direitos que omanejo deste ramo lhe produzia ? Poderiáo , no
caso da exrinçãa> da Companhia , alguns Negociantes ávidos que declamão contra ella , sã™
10

tisfazer a paixão dominante dos tempos fazendo-se ricos em pouco tempo á custa dos Lavradores , e da Cultura do Douro; mas o Governo Britânico he muito illuminado para sacrificar interesses seus tão grandes, e permanentes,
e os de huma Potência aluada, como os acima
mencionados, ao ganho dliuns poucos d'Individuos : por tanto , tudo concorre para esperar
que o dito Governo , nas actuaes circumstancias de Portugal, não dará passo algum precipitado sobre assumpto tão grave ; procurará
ouvir as razões não só d'huma , mas de todas
as Partes interessadas na prosperidade do ramo
de que se trata , e não exigirá do Governo
Portuguez senão o que for justo , e fundado
na inteira reciprocidade , e mutua conveniência
das duas Potências, que tantas vezes se expressa nos diversos Artigos do Tratado formarem as
bazes das suas estipulações.

•

.•:'••/

CONCLUSÃO.

D

E tudo o exposto nesta Memória, parece se deduz evidentemente:
i.° Que S. A. R. não se obrigou pelos Os Art. vltí.
Art. viu. e xxv. do Tratado a extinguir a e xxv/ """
i . i i-,
v
• okrlg&o exCompanhia do Porto , visto nos ditos Artigos t\n°u-ir a
não se fazer menção da mesma Companhia , Companhia.
nem da revogação das Leis que lhe accordáráo
Os Privilégios que gosa ; declaração que não
podia escapar ao Governo Britânico de fazer
inserir nos ditos Artigos , se nelles se tratasse
da referida extinção.
:
2.° Por conseqüência, qualquer innovaçáo O que se
nos ditos Privilégios que S. A. R. julgue
con- """^d™*
}
°
°
íer de mota
veniente fazer a favor dos Subditos Britânicos, prep>-ia.
deve ser declarada de Seu Motu próprio , e
Poder Real, por assim convir ao bem dos Seus
fiéis Vassallos , mas não em virtude de qualquer estipulaçáo do Tratado , salvo o Governo Britânico convenha em revogar todas as Leis
mencionadas , que illudem as reciprocas concessões feitas aos Portuguezes nos Art. vii., viu.,
xix., xx., xxvii., e xxviii. do mesmo Tratado.
}.y Que não convém fazer taes innova- O
ções sem que o Governo de Portugal seja en- de Portugal
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áeve ser tu- carregado ( como requer a justiça e os interesses de S. A. R., e dos Povos) de tirar as mais
exactas informações sobre os diversos assumir as mais ptos de que se tratar, ouvindo todas as Partes
fartes mte- interessadas , comprehendida a Junta da Comressadas.
..
.
"
panhia , particularmente nas queixas accumuladas contra cila a respeito de abusos introduzidos na sua administração , pois a justiça também requer que não se sentencee hum Réo sem
o o u v i f ; alem de que , o interesse particular
inventa muitas vezes queixas sem fundamento,
ou as exagera.
Privilegio
4° Que o Privilegio de fiscalisar a Comtle Jiscahsar p ann j a a pureza dos Vinhos, parece deve conei qualidade servar se
, ,
,
..
. . .
dtí Vlihos
" j dando porem aquellas providencia»
que se julgarem necessárias para obviar alguns
abusos que se tenháo introduzido na execucção
deste Privilegio. — As desordens da guerra, e
o receio d'outra invasão Franceza , tem feito
transportar á Inglaterra, nestes últimos três annos , todo o Vinho do Porto possível ; e a
especulação dos Negociantes , avivada pelos altos preços a que os Vinhos chegarão nestes últimos tempos , ( effeitos causados pelo receio
que Portugal se podesse fechar ao Commercio
Inglez ) tem produzido tal adulteração nos Vinhos do Porto em Inglaterra, que he mui difficil comprar presentemente em Londres Vinho

capaz desta qualidade aos primeiros mercadores
deste gênero; e se assim continua para o futuro , sem o freio de huma inspecção que restabeleça a pureza deste Artigo , demonstrada ao
mesmo tempo pelo que a Companhia mandar
aos mercadores seus correspondentes em Ingjaterra , não he improvável que este importante
Ramo torne ao mesmo deplorável estado a que
chegou ( como confessa a supposta Feitoria Ingleza nas suas Instrucçóes de 1754) antes da
Instituição da Companhia.
Deve-se mais notar , que extinguindo-se a
Companhia , ou os seus Privilégios em virtude
do Tratado , como os Inglezes pertendem ; e
por conseguinte esta fiscalisação e demonstração
da pureza dos Vinhos: pediriáo em pouco tempo os Negociantes Inglezes no Brazil , em virtude do Art. viu. do Tratado , que se abolissem as Mezas de Inspecção que classificáo as
qualidades d'alguns gêneros, v. g., Assucar, e
Algodão ; quando todos confessão que tal Inspecção tem muito melhorado este ultimo gênero em Pernambuco. — Diversas Corporações em
Inglaterra tem os seus regulamentos de Inspecção sobre as qualidades d'algumas Manufaccuras, e por conseqüência não nos deve o Governo Britânico impedir que façamos o mesmo.
5.° Que o Privilegio exclusivo de vender

r> /<1

'

^

ilha Ramo.
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Vinho atavernado nas quatro legoas á roda do
Porto, fazendo o fundo principal dos rendimentos da Companhia , parece que esta não pôde
subsistir sem elle : como também parece , que
a abolição deste privilegio de pouca ou nenhuma vantagem pôde ser aos Negociantes Inglezes, salvo queiráo servir-se deste meio para effectuar a extinção da Companhia.
Dito íe ex6." Que o Privilegio de exportar a Comportar Vi- pan]^ os Vinhos do Porto para o Brazil e
nhos para o mais
. . .
,
Domínios Portuguezes , não tem os Negociantes ínglezes nada que fazer com elle. O
Commercio , e Navegação entre Portugal e o
Brazil deve considerar-se como Commerdo, e
Navegação costeira , que he prohibida em Inglaterra aos Estrangeiros; ou ainda mais restriúta, como he o Commercio e Navegação entre a Grã Bretanha e as suas Possessões nas
differentes partes do Globo. — O Commercio e
Navegação da Azia que se confirma aos Portuguezes no Art. vi. do Tratado ; certamente o Governo Britânico lho não consentirá em
expedições , e Navios Portuguezes dos Portos
aos três Keinos unidos para os da Azia , e
vice versa ; mas somente entre os Portos dos
Domínios Portuguezes e os da Azia. - Os Actos
de Navegação em Inglaterra permittem só a
importação dos Artigos estrangeiros em Navios

Britânicos, ou nos da Nação a que os mesmos
Artigos pertencerem : se algumas vezes se suspende algum destes Regulamentos, he só tem»
porariamente por hum tempo limitado, ou emquanto dura alguma occurrencia extraordinária:
e os mesmos Regulamentos se devem adoprar
nos Domínios Portuguezes por interesse da
Navegação nacional , e para não perder o dir
reito de inteira reciprocidade que faz a baze do
Tratado.
7.° Que o Privilegio
^ exclusivo de ter Fã- dj ePrivilegia
ffabricar
i •
. . , ^-, . ,
brios d Agoas ardentes , posto deva ser a V**- j^oes ardeu-*dra d'escandalo contra a administração da Com- tes.
panhia, e principalmente da Junta, por deixarem perder hum ramo que lhe podia ser mui
lucrativo , e á Nação em geral, sendo ao mesmo tempo indispensável para o concerto dos
Vinhos : e posto que em razão de tal negligencia seja necessário , que o Ministério de S. A. R.
tome as mais sérias e convenientes medidas para o restabelecimento deste Ramo importante e
essencial, sendo talvez preciso ao mesmo tempo conceder a importação deste gênero : com
tudo, tal concessão deve ser somente temporária , reservando S. A. R. o Direito que tem de
estabelecer para o futuro , segundo as circunstancias , aquellas restricçóes que julgar convenientes para a prosperidade desce Ramo de pró-
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ducçáo e industria nacional. E como as provi*
dencias que S. A. R. for servido dar a este respeito nada tem que fazer com o Tratado, pois
a Agoa ardente importada em Portugal para o
concerto dos Vinhos , devendo ser de Uva ,
não he hum gênero de producçáo Britânica ,.
pôde consequentemente S. A. R. prohibir a sua
importação , ou pôr-lhe as restricções que julgar mais convenientes ao bem dos Seus fiéisVassallos.
N. B. O restabelecimento do Ramo das
Agoas ardentes nas três Províncias do Norte,
he tanto mais importante , que me affirmão ,
serem necessários três almudes d'agoa ardente
prova de Londres, para o concerto da mesma
quantidade de Vinho a que só bastava rnenos
d'hum almude da fabricada nas ditas Províncias ; sendo esta ultima mais homogenia aos
Vinhos d"Embarque , e fazendo-os mais generosos.
E/í« Prl8.° Que mostrando-se pelos quatro Artigos
vilegios pau- precedentes , que nenhum dos Privilégios da
Co ou nada se _
, .
'
.
. ...
, ,
,
Companhia se oppoe a liberdade de compras e
ogm ags
An. viu. e vendas concedida aos Subditos Britânicos nos
gexv
'
An, viu. e xxv. do Tratado , á excepçáo da.
exclusiva na venda do Vinho atavernado nas
quatro legoas á roda do Porto; e sendo a abolição deste Privilegio de pouca ou nenhuma

vantagem aos Inglezes: seria absurdo por hum
tão insignificante objecto, extinguir hum Estabelecimento , cuja ruina faria a de milhares de
Portuguezes , e nestes outros tantos descontentes ; t produziria provavelmente a destruição do
ramo mais considerável do Commercio de Portugal , e a conseqüente diminuição das Rendas
Públicas tão necessárias para as despezas da guerra j como tudo fica explanado nesta Memória,
9.° Que a Companhia do Porto se acha
Paralíete
e tre
nas mesmas circunstancias que a Companhia " °Comda índia em Inglaterra. Immensos abusos se m- por/j, t t t,
troduziráo também na administração desta ul- <fo I/irfw.
tima: milhares de queixas se levantarão contra
cila, e muitas destas pedindo a sua extinção j
mas o Governo Britânico pondo em huma balança os males que a existência deste Corpo
podia produzir, e em outra os que se deviáo
seguir da sua extinção, convenceo-se} que os
últimos eráo muito maiores que os primeiros;
e por tanto , sabiamente determinou apoiar a
Companhia, até com auxílios pecuniários, em
lugar de a extinguir ; e se limitou somente a
crear huma Junta de Inspecçáo ( Board of Controll) para examinar e corrigir os abusos que
se tinhão introduzido na sua administração, que
por este meio se melhorou em grande parte. —
Este exemplo unido ás terríveis conseqüências
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expostas nesta Memória, que pôde ter para
Portugal , e mesmo para a Inglaterra , a extinção da Companhia do Porto , mostráo claramente , que o plano a adoptar-se nesta ,transacçáo por dous Governos justos, generosos, e
cujos interesses bem entendidos são tão combinaveis , deve ser: examinar com madureza , e
corrigir os abusos que se tem introduzido naquelle Estabelecimento , porém não destrui-lo.

