ALVARÁ COM FORÇA DE LEY, PORQUE VOSSA MAGESTADE
HE SERVIDO PROHIBIR, QUE SE POSSAM CARREGAR, NEM
TRANSPORTAR ESCRAVOS PRETOS DE HUM, E OUTRO SEXO
DOS PÓRTOS DA AMERICA, AFRICA, E ASIA, PARA OS
DESTES REINOS DE PORTUGAL, E DOS ALGARVES ;
APPLICANDO AS PENAS NELLE DECLARADAS A TODOS OS
QUE CONTRAVIEREM A DITA LEY, PASSADO O TERMO DE
SEIS MEZES, A RESPEITO DOS PRIMEIROS, E SEGUNDOS
DOS REFERIDOS PÓRTOS, E HUM ANNO A RESPEITO DOS
TERCEIROS : TUDO NA FÓRMA QUE ACIMA SE CONTÉM :
PARA V. MAGESTADE VER
JOAQUIM JOSEPH BORRALHO O FEZ
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(I)
U ELREY. Faço Caber aos que eíle AI..
. . ."'f'III-, ....~,~""

vará com força de Ley virem, 'lue fendo in
llt"._r..~ ~/nlll.~ formado dos muitos, e grandes inconvenien1f251~~~~~~ tes, que relultam do excelfo, e devaffidaó,
'.' com que contra as Leys, e coílumes de ou1 • tras Cortes 'polidas Ie tranlporta annualrnen'. rte da Africa, A merica , e Afia, para eíles
'1iji~~~, Reinos hum ta õ extraordinario numero de
,
. ' efcravos Pre tos, que, fazendo nos Meus Dominios Ultramarinos huma feníivel falta para a
cultura das Terras, edas Min as, Cá vem a eíle Continente occupar,
os lugares dos moços de íervir , que fi cando [em commodo , Ie en. tr egam á ocioíidade , e fe precipitaõ nos vicias, que della faó naturaes confequen cias : E havendo mandado conferir os referidos inconvenientes, e ou tros dignos da Minha R eal providencia , com
muitos M iniílros do meu Confelho , e Defembargo , doutos, timoratos , e zelozos do ferviço de Deos, e Meu, e do Bem Commum, com cujos pareceres me conformei: Eílabeleço , que do
dia da publicaça õ della Ley nos p órtos da A rnerica , Africa, e Aíia;
e depois de haverem pa~a d os [eis mezes a refpeiro dos primeiros,
c fegundos dos referidos pórtos , e hum anno a refpeito dos terceiros, [c naõ paffilõ em algum delles carregar, nem defcarregar
neíies Reinos de Portu gal , e dos .A lgarves , Preto, ou Preta alg uma : O rdenando, que todos os que c:hegarem aos fobreditos
R einos , depois de haverem pallado os referidos Termos, contados do dia da publicaçaõ delta, fiquem pelo beneficio delIa liber..
tos , e forros, Ce}u necefli tarcm de outra alguma Carta de manurniíIãô, ou alforria , nem .de outro algum Defpacho, além das
Certidoens dos Ad rni niflradores , e O fficiaes das Alfandegas dos lugares onde portarem, as quaes M ando que fe lhes paílem logo
com as declaraçoens dos lugares donde houverem íahido , dos Na.
vias em que vierem , e do dia, mez , .e ~nno em 'lue delernbar..
carem; vencendo os Cobreditos Admini íhadores , e Officiaes os
emolumentos das meíinas Certidoens, quatropeados , á cuíla dos
D onos dos.referidos Pretos , ou das Peíloas , que os trouxerem na
fua companhia. Dilatando-Ie-lhes porém as mefmas Certidoens por
mais de quarenta e oito ,horas , continuas, e fu cceHlvas, contadas
da em que derem entrada os Navios , incorrerá õ os.O fficiaes , que

as

.
.'(2)
as dilatarem, na pena de fufpenfaõ até Minha mercê: E nefle cazo

recorrerá õ os que fe acharem gravados aos Juizes, e J uíliças das
.elpeétivae Terras, que nellas tiverem [uriídicçaõ ordinaria, para
que qualquer delles lhes paíle as ditas Certidoens com os melmos
emolumentos, e com a declaraçaõ das duvidas, ou negligencias
dos íobreditos Adminiílradores , ou Officiaes das Alfandegas ; a fim
de que, queixando-te deIles as Partes aos Regedores, Governadores das Juíliças das refpeétivas Relaçoens , e J urifdicçoens , façam
logo executar eíla de plano, e íern figura deJuizo ', e declarar da
meíma forte as penas acima ordenadas. Além.dellas Mando, que
,a todas, e quaefquer Peífoas , de qualquer eílado , e condiçaõ ,
'Iue fejam, que venderem, comprarem, ou retiverem na .íua fugeiçaõ , .e Ierviço , contra fuas vontades, como efcravos, os Pretos, ou Pretas, que chegarem a eíles Reinos, depois de ferem paffados os referidos Ter mos, Ce imponham as penas, que por Direito fe .acham eílabelecidas , contra os que fazem.carceres privados,
e íugeitam a Cativeiro os Homens, que faõ livres. N aó he porém da Minha Real intençaõ , nem que a refpeito dos Pretos, e
Pretas, que já [e acham neíles Reinos, e a eIles vierem dentro
.dos referidos Termos, Ce innove couza alguma, com o motivo derta Ley; nem que com o pretexto della dezertern dos Meus Do.
minios Ultramarinos os (cravos, que nelles fe acham, ou acharem; antes pelo contrario Ordeno, que todos os Pretos, e Pretas livres, que vierem para eíles Reinos viver, negociar, ou' Iervir, uzando da plena liberdade, que para iífo lhes compete, tra..
gam indilpenfavelrnente Guias das reCpeél:ivas Cameras doslugares
donde íahirem , pelas quaes conlle o [eu Iexo , idade , e figura;
de forte, que concluam a rua identidade , e manifeílem , que faó
,os mefmos Pretos, forros, e livres : E que vindo alguns [em as
Iobreditas Guias na referida fórma, rej am prezas, e alimentados,
e remettidos aos lugares donde houverem [ahido , á culta das Pef.
foas em cujas companhias, ou Embarcaçoens vierem, ou Ce acharem.
E eíle íe cumprirá tao inteiramente como nelle fe contém.
Pelo que: Mando á Mefa do Defernbargo do Paço, Con íelhos
da Minha Real Fazenda, e do Ultramar, Cara da Supplicaçaõ ,
Mera da Confciencia, e Ordens , Senado da Camera , Junta do
Commercio defles Reinos, e Ieus Domínios, Governadores da
Relaçaõ 1 e Caíà do Porto, e das Relaçoens da Bahia, e Rio de
.
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Janerio,
I

i

(})

Janeiro, Vice..R .eys dos Eílados da India;

e Brazil,

Governado.

res, é Capitaens Generaes, e quaeíquer outros Governadores dos
mefmos Eílados ; e mais Miniílros , .Officiaes, e Pefioas delIes, e
deíles Reinos, que cumprIam, e guardem., e façam inteiramente
cumprir, e guardar elle Meu Alvará, fem embargo de quaefquer
outras Leys, ou Difpcíiçoens, que fe opponharn ao.(eu. contheudo, as 9uaes Hei tambem por derogadas para eíle effeito fómente,
ficando aliàs fempre em [eu vigor. E Mando ao Doutor Manoel
Gomes de Carvalho, do Meu Con íelho , e ChancelIer rnór deíles
Reinos, e Senhorios, o faça publicar, e~ regHlar na Chancellaría
mór do Reino: E da mefma forte Ierá publicada nos meus Reinos,
e Dominios, e em cada huma das Comarcas delles , para que venha á noticia 'de todos, e Cc naõ polfa: allegar ignoranciá: Regif..
tando-Ie em todas as Relaçoeus dos Meus Reinos , .e Dominios ~ .e
nas mais partes onde Iemclhantes Leys fe coílumam regHlar , e
lançando-Ie efle roermo Alvará .na Torre do Tombo. Dado no
Palácio de N offa Senhora da Ajuda a dezenove de Setembro de;
mil Ietecentos fe{fenta e hum.
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REY« '

Cond« de

Oeyril ~.

L vará com força de Ley , porque J70ffa Mageflade be fervido
probibir , que.fe poifam carregar, nem t ranfportar efcrauos
Pretos de hum, e outro fixo dos portos da America, Africa,. e Afia,
para osdefles Reinos de Portugal, e dos A/garves; applicando as penas nelle declaradas a todos osque contrauierem a dita Ley , paifado
otermo de[eis mezes ., a. refpeiso dos.primeiros, efegundos dos referidos portos , e hum anuo a refpeito dos terceiro! : Tudo na fôrma
que acima fe contém.
.
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Para V .1\1ageíl:ade ver. (

Nella

N eíla Secretaria de Eílado dos Negocios do Reino fica regHlado eíle Alvará no livro primeiro delles a foI. 10). Noílà Se.
nhora da Ajuda a 28 de Setembro de 1761.
.

Joaquim .Jo[eplz Borralho.

Mano 1 Gomes de Carvalho.
Foi publicado eíle Alvará com força de Ley na Chancellaria mór da Corte, e Reino. Lisboa, I de Outubro de 1761.

D. Sebafiia~ Ma/danado.
. Regiítado na ChancelIaria mór da Corte, e Reino no li..
vro das Leys a foI. 160.. yerf. Lisboa, I . e Outubro de 1761•
.A. tania J ofepte de M oura.

J oaquim }ofeplz Borralho o fez.

Foi imprelro na Chancellgrla
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