IntroduCão
A Rainha quer que o povo Maori
mantenha as suas terras e
independência e Ela quer que todas
as pessoas convivam em paz. Este
Tratado é para formar um governo
para seu povo que está presente na
Nova Zelândia e para aqueles que
virão no futuro.

Primeiro

Tratado de
Waitangi

-

Os Maoris outorgam à
Rainha da Inglaterra
o direito de ter um
Governador na
Nova Zelândia.

Segundo

Terceiro

A Rainha outorga
ao povo Maori os
mesmos direitos que
ao povo Britânico.

Quarto

(promessa verbal)

O Governador
promete proteger os
costumes Maoris e as
diferentes religiões na
Nova Zelândia.
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Resumo do

Tratado de
Waitangi

Diferencas entre o texto Maori do Tratado
de Waitangi e a versão em Inglês
Esta página resume os pontos principais em cada documento
Te Tiriti o Waitangi

A versão em Inglês

Artigo 1

Os Maoris concedem à Rainha
da Inglaterra o direito de ter um
Governador em Aotearoa/Nova
Zelândia.

Os Maoris concedem à Rainha
da Inglaterra a soberania sobre
toda Aotearoa/Nova Zelândia.

Artigo 2

A Rainha concorda com que
os Maoris mantenham a sua
independência e mantenham
o controle sobre as suas terras
e tudo aquilo que é importante
para eles. Eles concedem à
Rainha o direito de comprar
terra, se eles quiserem vendê-las.

A Rainha garante a todos os
Maoris os direitos sobre a terra,
as florestas e a pesca. Se os
Maoris quiserem vender suas
terras, eles só poderão vendê-las
à Rainha.

Artigo 3

A Rainha concede aos Maoris os
mesmos direitos que ao povo
Britânico.

A Rainha concede aos Maoris os
mesmos direitos que ao povo
Britânico.

Artigo 4

O Governador prometeu proteger
os costumes Maoris e as
diferentes religiões em Aotearoa/
Nova Zelândia.

O Tratado foi assinado pela primeira vez em 6 de fevereiro de 1840. Ele foi escrito em
idioma Maori e seu nome em Maori é Te Tiriti o Waitangi. Eis aqui um resumo desse
Tratado, em Português.

IntroduCão
A Rainha quer que o povo Maori mantenha as suas terras e independência e Ela quer
que todas as pessoas convivam em paz. Este Tratado é para formar um governo para
seu povo que está presente na Nova Zelândia e para aqueles que virão no futuro.

(promessa
verbal)

É por isso que temos de entender e
respeitar o Tratado de Waitangi.

Primeiro

ko te tuatahi

Qual Tratado?

Os Maoris outorgam à Rainha da Inglaterra o direito de ter um Governador na
Nova Zelândia.

Segundo

ko te tuarua

A Rainha concorda com que os Maoris mantenham a sua independência e mantenham
controle sobre as suas terras e tudo aquilo que é importante para eles. Eles concedem à
Rainha o direito de comprar terras, se eles quiserem vendê-las.

Terceiro

ko te tuatoru

A Rainha outorga ao povo Maori os mesmos direitos que ao povo Britânico.

Quarto

(promessa verbal)

O Governador promete proteger os costumes Maoris e as diferentes religiões na
Nova Zelândia.
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Vocé quer saber mais sobre
o Tratado de Waitangi?
Contact us at treatypeople@gmail.com
para marcar um dia de educação
para sua comunidade sobre o Tratado
de Waitangi.

A Rainha concorda
com que os Maoris
mantenham a sua
independência e
mantenham controle
sobre as suas terras
e tudo aquilo que
é importante para
eles. Eles concedem
à Rainha o direito de
comprar terras, se eles
quiserem vendê-las.

The Differences between the Māori and English texts of the Treaty of Waitangi | Portuguese

Todos nós que nos estabelecemos aqui
podemos nos chamar de tangata tiriti –
povo do Tratado.

O Tratado de
Waitangi Em
Nosso Idioma

Resumo do Tratado
de Waitangi

A Summary of Te Tiriti o Waitangi | Portuguese

No Treaty of Waitangi, os Maoris
permitiram que os recém-chegados
se estabelecessem aqui, desde que
os colonos respeitassem a soberania
Maori, a terra, o idioma e a cultura.

A Summary of Te Tiriti o Waitangi | Portuguese

O Tratado foi assinado pela primeira vez em 6 de fevereiro de 1840. Ele foi escrito em idioma Maori
e seu nome em Maori é Te Tiriti o Waitangi. Eis aqui um resumo desse Tratado, em Português.

-

O Tratado de Waitangi está escrito em
idioma Maori, e chamado de Te Tiriti o
Waitangi.
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-

Maoris são as primeiras pessoas de
Aotearoa / Nova Zelândia. Eles se
autodenominam tangata whenua –
povo da terra.

Baixe um resumo do
Tratado em Português

-

Por que o Tratado de
Waitangi é importante para
todos nós na Nova Zelândia?
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O Tratado em Maori

A versão em Inglês

Assinado por 503 líderes Maoris, e pelo
Governador Britânico em nome da
Rainha.

Assinado por 39 líderes Maoris.

Este é o Tratado reconhecido pelo Direito
Internacional.
Leis de Direito Internacional outorgam
prioridade ao texto Maori, sob a regra
legal chamada contra proferentem.
Isto significa que quando um contrato
não é claro, o mesmo deveria ser
interpretado em contra da parte que
ofereceu o contrato.

Este é o Tratado que a Grã Bretanha
queria.
O Governo da Nova Zelândia tem a sua
autoridade baseada nesta versão.

Este Tratado mantém a autoridade Maori
em Aotearoa/Nova Zelândia.

Esta versão outorga autoridade total à
Rainha.
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Envie-nos um e-mail para encomendar
um conjunto de cartazes impressos para
sua comunidade.
treatypeople@gmail.com

Você pode aprender sobre o Tratado
de Waitangi em Português – para
comunidades, escolas e famílias
Workshops | Vídeos | Downloads

TREATY
FOR EVERYONE
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