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RAPPORT SUR L’ABOLITION DE L’ESCLAVAGE
DANS L’OUTREMER PORTUGAIS
(25-II-1869)
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Senhor / /
As relajoes que nas provincias ultramarinas exitiam entre
os escravos e seus senhores receberam, nos anos de 1854,
1856 e 1858, grandes modificafoes, todas tendentes a melhorar a sorte dos escravos e a habilitar o governo a propor as
cortes, com a possivel brevidade, a completa aboli^ao da escravidao em toda a monarquia.
Entre as medidas tomadas para este fim merecem ser mencionadas com especialidade as seguintes:
1.
a O decreto de 14 de Dezembro de 1854, que ordenou
o registo de todos os escravos;
2.
a A lei de 24 de Jul'ho de 1856, que determinou que
fossem de condi^ao livre todos os filbos de mulheres escravas
nascidos de'pois da publica^ao da mesma lei;
3*a O decreto de 29 de Abril de 1858, que mandou que
sejam de condifao livre todos os individuos escravos existentes
em territorio portugues no dia em que se completarem vinte
anos, contados da data do mesmo decreto.
Tambem cumpre lembrar aquelas que aboliram a escravidao na cidade de Macau, na ilha de S. Vicente de Cabo Verde,,
e em todo o territorio da provmcia de Angola situado ao norte

do rio Lifune, no qual existem as povoa^oes e fortes do Ambriz,
Bembe, S. Salvador do Congo e outros.
Para se poder apreciar a importancia das disposi^oes do
decreto quo estabeleceu o registo bastara apontar as seguintes.
i .a A que declarou lrvres todos os escravos pertencentes
ao estado;
2,a A que determtnou que nenhum individuo possa ser
considerado iegalmente como escravo, sem que se prove que
ele fora registado dentro do prazo marcado no mesmo decreto,
3»a A que concedeu aos escravos o direito de obterem a
sua alforria independentemente da vontade de seus senbores,
contanto que paguem a estes uma indemnizafao fixada por
arbitros;
q.a A que tirou aos senbores o direito de in'fligir a seus
escravos castigos corporais;
5.a A que l'hes proibiu separar, em caso de venda, as
mulbres de seus maridos e os filhos menores de suas maes.
Quanto a lei que ordenou que todos os filhos de mulheres
escravas nascessem de condi^ao livre, o seu alcance e tal que
pelo simples efeito desta disposi^ao havia de acabar o estado
de escravidao, ainda quando nenhuma outra medida fosse
tomada para esse fim.
E pelo que respeita ao decreto de 29 de Abril de 1858,
para se avaliar a sua importancia sera suficiente lembrar que
ele fixou o dia 29 de Abril de 1878, como o ultimo da existencia da escravidao em toda a monarquia.
Estas medidas, tomadas no curto espa^o de quarenta meses
em favor da infeliz classe a que se referem, foram grandes passos dados no caminho que conduz ao fim que se queria conseguir — a aboli^ao da escravidao.
Cumpre pois que nele continuemos a progredir com prudencia igual a que ate agora se empregou, e isto se alcan^ara
atendendo com espirito de equidade os interesses dos indivfduos
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que presentemente sao escravos, os interesses dos senhores, a
utilidade do estado e as indicagoes da civiliza^ao crista.
Parece-nos que se podera obter este resultado se for aprovado o projecto de decreto que temos a honra de apresentar
a Vossa Majestade e no qual se estabelece que o estado de escravidao ficara abolido em toda a monarquia desde a publica^ao
da 'lei, e que todos os individuos escravos passarao ao estado
de libertos. Nesse estado, e com as condifoes estabelecidas no
decreto de 14 de Dezembro de 1854, hao-de permanecer ate
ao dia designado pelo decreto de 29 de Abril de 1858 para
a total extin^ao da escravidao em toda a monarquia.
Como os libertos de que trata o mencionado decreto de
1854, os actuais escravos ficam sendo considerados livres, e
em circunstancias muito semelbantes as dos chinas ou dos trabalhadores da India, que por contratos voluntarios se ajustam
para servir durante alguns anos nas colonias inglesas e francesas.
Por esta forma podera Portugal conseguir a pronta extin^ao
da escravidao fern todas as suas provincias ultramarinas sem que
o sistema de trabalho que all esta em pratica pade^a repentinas
altera^oes, prevenindo-se deste modo ocorrencias analogas as
que nas colonias estrangeiras sucederam depois de publicado
o acto de cnmpleta e imediata emancipa^ao dos escravos.
Todos os estados europeus que tern colonias aboliram a
escravidao que nelas existia, com excep^ao de Portugal e da
Espanha. E no continente americano a'penas existem escravos
no Brasil.
A nafao portuguesa, que entre todas as da Europa que
povoaram terras de alem-mar foi a primeira que aboliu a escra
vidao em algumas dessas terras, resultado obtido por efeito do
alvara para esse fim publicado em 16 de Janeiro de 1773,
nao sera seguramente a ultima que adopte uma medida, que
tern por objecto por termo a um estado de coisas que esta em

oposi^ao com o espi'rito das institui^oes que ha mais de trinta
c dois anos sao a base de todas as suas leis, que se nao acha
mencionado no codigo civil, e que igualmente esta em contradi^ao com o estado de civiliza^ao da Europa e da America, onde
em menos de um seculo, e particularmente nos ultimos anos,
muitos mil'hoes de individuos, que viviam na condifao de ser
vos ou escravos tern sido chamados ao gremio dos homens
livres.
Fundando-se nas condi^oes que ficam expostas, temos
a 'honra de apresentar a Vossa Majestade o seguinte pojecto
de decreto.
Secretaria d’estado dos negocios da marin'ha e ultramar,
em 25 de Fevereiro de 1869.
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