








U o PRINCIPE REGENTE Faço fa-
ber aos que este Alvará de Declaração, e 
Ampliação virem: ~e fendo-Me prefen-
tes os embaraços, que defde a Publicação 
do Alvará de dezenove de Setembro de 
mil fetecentos feifenta e hum fe tem pof-
to nos Portos dos Meus Domínios Ultra-
marinos a virem Efcrav9s a eftes Reinos, 

no exercício de Marinheiros; duv.idando igualmente os Se-
nhores dos mefmos Efcravos empregallos naquelle minifte-
rio, com o receio de que fiquem libertos, pelo beneficio 
do citado Alvará: E tendo consideração a que he contra-
rio não fó á razão, mas ainda ao bem commum dos Meus 
Fieis Vaffallos, impedir-lhes com efte motivo o augmento 
da Gente de mareação dos feus Navios~ quando dos refe-
ridos Efcravos fe podem tirar Marinheiros babeis, e peri-
tos, com que fe facilite a NavegaÇão, e promova o Com-
mercio: Hei por bem declarar, que os Efcravos, Pretos 1 
ou Pardos , que vierem ao Porto da Cidade de Lisb0a , e 
aos mais destes Reinos, em ferviço dos Navios de Com-
rnercio, ou fejão Efcr'avos dos Donos das mefmas Embar-
cações , ou das Peffoas , que andâo a bordo dellas , ou de 
quaefquer outros Indivíduos , refidentes no Ultràmar, que 
os queirão trazer a ganho , de nenhum modo se devem 
entender comprehendidos rio fobtedito Alvará de dezen'o-
ve de Setembro de mil fetecentos feffenta e hum, a fim 
de fe reputarem livres , com tanto que sejâo matriculados 
nas Listas das Equipagens· dos mencionados Navios , com . 
as mesmas confrontações da mais Gente da Tripulaçâ~, e 
individuação dos nomes dos Senhores a que pertencem, e 
{}Ue finalmente voltem nas Embarcações em que vierem , 
ou em quaefquer outras , para os Portos donde fahírão , 
[em que por titulo algum fe efi:abeleção, e fiquem demo-
rando no Reino em efi:ado de efcravidão. 

Pelo que: Mando á Meza do Defernbargo do Paço; 
Confelhos da Minha Real Fazenda, e do Ultramar; Ca-

fa 



Ta da Supplicacão; Meza da Confcieúcia, e Ordens; Se-
nado da Cama:lra; .Real Junta do Cammercio, Agricultu-
ra, Fabricas, e Navegação defres 1-teinos, e feus, Do1ni- , 
nios; Governadores da Relação, e Casa do Porto, e das 
Relações da Bahia, e Rio de Janeiro; Vice-Rei, e Ca-
pi'tâo General de Mar e Terra do Efiado 9o Brazil; Go-
vernadores, e Capitães Generaes das differentes Capitanías 
dos Dominios Ultramarinos, e mais Ministros , Officiaes , 
e -Peffoas delle~ , e destes Reinos, que cumprão, e guar-
dem , e fação inteiramente cumprir_, e guardar ·. e fie ·Meu 
Alvará, [em embargo . de quaefquer outras Leis; ou Díf-
pofiçôes ~ . que fe opponhâo ao feu conteudo, as quaes Hei 
por de rogadas para efie effeito fómente, ficando a]iàs fem-
pre em feu vigor. E ao Doutor Jofé Alberto Leitão, do 
Meu Confelho , Defembargador do Paço, e Chanceller · 
Mót dot Reino Ordeno que o fa~a publicar na Chancel-
laria , enviando"'fe o Original para a Torre do Tombo. 
~ado no Palacio de Q1éluz em dez de Março de mil e 
oitocentos. 

P R l _N CI .P E • .. .. 
• 

D. Rodrigó 'de Soufa Coutinho. 

A Lvará , pelo qual Voffa Alteza Real, ampliando , e 
. declarando a Di{pojição do outro de dezenove de Se-

tembro. de mil fetecentos Je./Jenta e hum , he fervido _ Orde ... 
nar , ém utilidade da Navegação , que daqui em diante 
pofsão os E [cravos dos Dominios Ultramarinos ferem occu-
pados na mareação dos Navios de Commercio, que vierem 
aos ,Portos do Reino , fem qtte por i!Jo fe confiderem com-
prehendidoJ no beneficio do citado Alvará ; tudo na fórma 
ajjima declarada. . 

, .Para V ofl'a Magefiade ver .. 
Jo-
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