D I R E C ~ Ã OGERAL
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ULTRAI\I,LR

2.8 REI>AI~TICÁO

Dom Luiz, por graça cle Deus, Wei de l'oi~tugal e dos 8lgarves, etc. Fazemos saber a todos os nossos
subdilos, que as cfii*tesgeraes decreiai~iime n6s qiieremos a lei seguinte:
ÇAPITUIJO I
Da condivão de liberdade conferida aos libertos, e da tutela a que são sujeitos

,\i~igoI .O Um anno depois da publicaçáo da preserite lei nas provincias ultramarinas B considerada exti* i :i contlição servil designada no decreto com forca de lei de 25 de icvereiro de 4860, e declarados livres
G~qiic.llcs
;i quem ella se refere.
tfrt. 2." Os individuos qiie assim obtiverem a condição de liberdade ficam sujeitos tutela publica,

nos termos da presente lei.
5 4 ."Exceptuam-se os qiie professarem alguma arte ou offiçio, que exerçam, e souberem ler e escrever,
ou (111': se occuparein no crisino publico ou partici1l;ir.
$ 2 . O A tiitela publica cessa de direito rio dia 20 de abril de 1878, por etreito do decreto som força de lei
de "L) de abril tle 1858.
Art. 3." ISrn cada uma das provincias de Angola, hloqambiilue e S. TliomC! c Principe liaveri um magistrado, curador geral, rionieado pelo governo, a cargo do qual ciii cacla uma das ditas provinci;is Acara o
cscrcicio da tutela publica, de que trata o artigo antecedente, c as rriais attril)iii!~Ücsque por esta lei Itie incumbem ou forem estabelecidas nos regulamentos do goverrio.
5 4 .O Supei~iormi:nte ao curadoi, gci-iil decitliri o go\lci,riadortla ~~i.oviricia
eni c.onsellio.
Sj "L0 O seu ~cncim~rilo
ser3 de 1:900fi000 rbis, e licam, para todos os elfeitos Iegiies, equiparados aos
procuradores da coroa e fazerida rio ullraiiiar.
Art. 6 . O O trabalho dos individiios a quem se refere o artigo 9." 6 cleclarado livre para o fim de poderem ajustar as suas condições, e receberem o salario ajustado.
CAPITULO 11
Dos contratos para a s prestagóes de trabalho dos individuos sujeitos Ir tutela publioa

-4i.t. 5." Os iridividuos qiie por esta Ici íicaiii siijeilos a tutela publica, ser30 obrigados a contratar os
seus sei.viços por dois aiiiios, ~iioslraiidoperarile a auctoridade esse ajuste.
$ i." Estes conti.atos seráo feilos de prcfcreiicia com os antigos patrões, se estes o quizerem, ficando em
tudo o mais sujeitos As condições d'esla lei.
Fjl 2." O curador geral interferira especi;ilinerile ri'eslcs coiilrato~,poderido oppor-se-llies qriaiido encontrar rasões pelas quaes eiilcridli que os náo deve coriscritir.
$ 3 . O Náo se coiitratarido corn os antigos palrões devefio fale-lo corn outros.
f3 (1." Nos regulamentos estabc1ccer.-se-li30 as condições especiaes qiie, alem das decIar;~dasn'estu lei,
devam ser observadas iius coritratos, com relacão ao sexo, c aos diffcreritcs estados cle menoridade e de
adulto.
Art. 6.O Os coiitralos podem sei3:
1.O Si,para prcstaçáo de trabalho;
">O
Para prestação de trabalho e colonisação por conc.essão de terras ;
3." Sb para colonisação por coiic.ess'io de terras;
Ir." Para serviis ria propria proviiiciri ;
5." Para servir ern provincia tliíT(li~ciite.
Art. 7 . q conlralos
~
de que trata o artigo aiitecederite devem ser feitos peraiilc a auctoridadc publica,
que para isso for auctorisada pelo cur;idor gcnl roiri irilerforencia d'ella, e cornpetentemerile registados.
$ uoico. Quando os contratos fororn para f6ra da pro\iricia clcveráo igualmente ali ser presentes ii auetoridiide, a competenleinente i.egistados.
Art. 8." Os contratos podem ser sU com a estipulação de: salario, ou a salario, susteiito e vestuarici.
Art. 9." Nas tabellas dos regiilaiiietilos pai-a cada ~)roviriciiisei4 lisatlo o iiiiiiiiiio dc salalio, tle ração c
de vestiiario, que devem seis dados iros serviçaes ou colonos pelos patróes ou senliorios, que contratarem
os seus serviços, e os dias de trabalho e as horas de traballio em cada dia, com rclação as protissões e as condiçaes de sexo e idade.
Art. 10." Não sèráo a1)provailos corilralos com condir;ões de reniuricração e de garantia iriferiores Bs eatabelecidas nos respectivos regulariieritos.
Art. 1 1 . O Os contraloç por coiicess5o de lerras seiao leitos seguiido as tlispusiçíjes do codigo civil.
St: nos coritiLalospai- coricessáo de terras I i ~ u \ ~cori,juriçtameiilc
er
a obitiga<áoda prestaçiio de
Art.
serviços, riáo ~ioderãoestes ser supei~ioresa metade do ternoo util, cotiforme os iogiilameotos, e por mais de
dois ariiios, rieiil eslipu1ai.-se preyo cerlo para a venda dc generos, ou que estes s6 sejam vendidos ao seriliorio.
$ uiiico. Nos i-cgiilainentos para cada provincia cstabeleçer-se-lia u iniiiimo da cuiicessio em terrenos
que possa estipular-se para cada colorio so ou com familia.
Art. 13." Náo poderão contratar-se colonos com separafio de suas mulheres, ou dos filhos ate a idade
de quinze anaos.
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Art. i4.O Os coiilratos com obrigaç5o de prestação de serviços pessoaes não poderão ser sublocados
polo amo ou locador @b cbhs6nliinentO.ãa %fvil,a dii ~erhlsiiri~,,
salvo @oseamb !espeOialmente aiictorisados
ri't~staIci. Quando, porem, a sli~~li~~';ll'lo
teritia logiir serA í'~it;icom toclas as fornlalitladcs exigidas para o /,ririiitivo contrato, c sujritu ás niesriial condi~8er;:
Art. 15: Os contiaatoss8 sei,a(l ~ ~ ~ l ' l l l i aos
l l i dpropr
~ ~ ~i()>,
ou a agcritcs tle\itlamentc aiiricirisados p ~ i , ,
governador tla pro\ incia, em conseltio, debaixo das coi-itli~ócsque forein estabele~id:islios rcgulaiiicritos.
Art. 1G.O Os contratos (10 prtJstactio di? scrvifos só serão permittidos, quando o amo mostro, perante a
aiictoritladc a qii-~iiiiiciirni~tl;iiictorisar o cniitrato, que é lavrador ou indastrixl com estabelecimento ihontaclo. Exceptiiani-ãc us c,oritr:itos paiaa hcitviqo tloiiiestico.
Art. 17." Os aclidiitaineritris c\tl s;liarios 1)ai.a serum descontntlos náo poclerão exceder a dois mexes em
cada anno.
Estes adiant;iirientos çoiisitlerar-se-lido pagos no fim dos doze mexes cla sua data, se antes náo o tiverem
sido, e o seri desconto niio potlerii ser em cada mez por mais do duodectirno.
,
bi,t. 18.O Nlo B l~elbnitiidaa prorogqfío ilos contratos do prrstaçso de servigos I ~ e de
s findo o seu
praso.
8 1 . O Fintlo o ])raso (10s contratou oi)riga.turios, a que se relerc o arligr>.6.O, tanto aa livre .renmaçáo
de contratos tIc colurios e wrvicaes, como nos contratos qiit: novaineiitc forem feitos, continuar30 a segsiir-se
as prescripqfies da preserile lei, em tudo quanto poderciri ser applicaveis, oa Uitmii que pio regulamento do
governo for ileterniiiiatlo.
rj 2 . O A est,es contratos n3o e applieavel a i1isposii;iío do $ 1." do artigo 5 . O
i\rt. 19.O I<; anctorisada a organisnçno clc coinp~iiiliins tlc trahaltiatlorcs ])ara ~weetbremserviçcw aos
agricultores ou indtistriaes, que nilo possam ou tifio queiriirn Iizer corilratos por :iniios.
g 1.O Os traballiadores quo :tssim se conlriitarciri riao o 1)oderão fazer por prasos superiores aos estãbelecidos no artigo 5."
§ 2.0 Nos rcgulamciitos sili.;io est:ibeleciilas a tabella do iniriinio do preço tlos salarios por que se possa
contratar, e 3s olitras condi(:óc:s indispeiisavcis em taes conlrntos.
g . 3 . O A tabella dever5 ser revista todas os annos.
§ 4 . O As condicórs c10 Iral~allioassim prestado serão as que ficani indicadas liam os o~tros~obntrotos.
8 8." 0 s regulamentos feitos em cada pro~inciapara a execupio d'este artigo semo submelblclos. á appruvação tlo governo da metropole.
Dos contratos para prestação de serviço e colonisação fóra da respectiva provincia

Art. "1". Os contratos para prestafao de serviços c colonisaçáo f15i.a da provincia serão sujeitos Bs condicões que ficam estabelecidas.
Art. 2i.O Estes contratos podem ser feitos pelos proprios patrões ou senhorios, provanrlo as coiidiç8es
de que trata o artigo 16.O, ou por agcntcs especialmentc iioctorisados nos termos (lu ai.tigo Ici.', tendo prestado fiança.
$ unico. Os contratos de que se trata ii'estc artigo serio celebrados com as fornialiclaries que ficam estabelecidas, deventlo os agentes dqr coritn, i10 ciii.;idor geral, dos coritratos qiie assim tiverem feito.
Art. 22.' O transporte clos colonos oii servicaes sri 1iotlcr3 ser feito ciil ernl)arcaçóes para esse fimespressainerite re@stadas, pi'~s1;ida3 Lia1ic3 ou ~lc~)osilo,
í111elios regulamenlos for cstal)elccicla, com responsabilidade solidaria s0bi.e o n;ivio. dono c coiniilanddnte.
Art. % . O Nos contratos t?stabelccei--se-linsempre a ol)rig;ic;ao de pagiiinento tlc traiisporte aos colonos
e suas farnilias qiie, findo o []raso do c60i~ir;to,quizerem \tolt:ir para a sua terra.
hrt. " 2 . O O governo, se achar con\criieiite, poderi aucturisai- o gorernad'or da provincia de S. TliomS e
Principe a contrabr, por c80iitcida proviiicin, colonos cm cliiiilqiier outra parte, potlcrido esses contr;itos ser,
com as mesmas conclicóes, siit~locadusa pai,ticulares.
Art. 25." Estes conti-atos [ião seráo perinittidos sc poi* cliiiilqiier modo se mostiar cliic sclr\lern para promover o trafico da escravatui.a.
Art. 00.O O embarque de trahalliadords negros çoritratados nZo ser4 parmittido eniquatito 11ao estiverem
feitos os regulamentos de qoc trata esta 1Bi.
Da vailiagem e' das penas

Art. 27.O Os individaos a que se rc3Fere o arti. 1 .O, que, nas condic,ões do artigo 256.O d o codigo penal,
forem julgados iiadios, sefio siijeitos a trabaltio obrigatorio ate dois annos nos estal)elecimentos do estado que
para isso forem especialmente creatlos, ou rias fortalezas ubras publicas da protiiicia, e recebera o saiario
que for estabt3leciclo pelo respectivo governador em consellio.
$ 1 .O Poderão comtudo contratar em qualquer tempo os seus serviços com pessoas particulares, o n'esse
caso cessa a obrigaçgo do serviço publico.
5 2 . O A auctoridade publica não poderd ceder a pessoas particulares os serriços dos mesmos individuos
sen5o nos termos facultados n'esta lei, no caso dos artigos 10.O e %.O, ou por contratos pelos proprios livremente feitos, segundo as condições que ficam estabelecitlas.
Art. 28." Os que perturbirrenl ou tentarem perturbar o li~abalhodos serviga~sou colonos, ou os alliciarem para o abaridonatem, seisão sujeitos As penas estabelecidas no codigo p d .
Art. 29." Os individuos que tiverein contralado os seus serviços ri30 poderão ser impedidos por seus
amos ou senhorios de recorrer as uuebridades locaes protectoras.

Ai$. 30.O Os que os impedirem oii tentarem impedir ser30 punidos nos termos ilo coiligo penal, e alem
disso considerar-se-ha tlissolvitlo o contrato sc (i sei.vic,al ou culuiio assim o rcqucrer. N'esle caso o amo
ousenhorio nZo terli direito a in>eninisnqáo algama i)!'li~tempo que ftillai pai'.i o tcrnio do contiato.
Art. 3i.O O curador geral Bscalisai.6 a execução tlos contratos, e promover4 pelos incios compelentes a
annullação d'aquelles cujas clau$ulas riáo forem cuinpridas.
,ÇAPITULO. V
Das indemnisações peio estado de liberdade

Art. 32.O O governo mandari ~)roi.edera rigoroso incluerito para se conliecer:
4." maneira por que o regislo dos libertos se aclia feito lias differcrites pro\lincias, em virtude do decreto rle 1 h d e d&$eMhd.Be8866 .o ni8is~legislaç~;11obilBtiirr;
2.O Quaes são dos registados 03 qut: > eacham nas conclicões do n.'2.O do artigo 1.O do decreto rle 24 de
jiilho de 1856;
3 . O Qnal i: o valor mcdio, em cada provinçia, d o LraBellm servil.
Art. 33." Para se i~eçorihecerclii-eito i inilcinnisn~áoseri mister que cada um dos iriteressados provc
perante o consvlho do govei,rlb a iimCro cle libcrtos qrie tirihn ao seu serviço, a sua proueniencia, a epocha em
(pie os registou, a idatlc qrie hoje teem, e rrs trat):ilhos em que sc empregavam d data d'esta lei, e iiaoerrpago
os impostos estabeleriilris por cada escrayo ou Iiberlo, cujo serviço usufruis.
Art. 34." O processo para a a\~aliaçãoi I n iridemnisaç~ode que trata o artigo 3 3 1Seri
~ administrativo, e
tlocitlido a final crn c6nsellio do pitvcrno 113 proviiicin.
uiiico. Nc) ibegulainerilod o g i i \ ~no
i estahclecer-se-li30 as coiidi(;óo.; e fiii~~~~iiliilad(;~
d'cste procèbso.
:
Art. 33.O A intlemnis?qão e :I fhnna do seu pagnmènlo s6 pndcrti stbr(lolerrniiiada por lei, depois de salisfeitas as coritliqfirs de qiic ti..itarn os arl!igr,s aritecerlentes.
Art. 36.O Uestle a data tla publicaçao da presente lei cm cada ufna das provincias ultramarinas serão,
por effeito da lei, iiirleperitlento rle declaração,,copside!-ados livros todos os escravos oti libertos quc nas incsmas ~~rovincias
forcin introdazidos.
3 unico. 0 curador g:r;il cx oficio v i g i ~ r ipelo integral vnmprimentci tl'cota disposição.
Art. 37."~ tiiradores gefaes darão conta aos goverria8nres das provinçias, todos os reis mczes, e a t e s
30 governo, d:i matieira como n presente lei 6 executgcla.
Art. 38." O governo fari iirri regrilamento geral para a execução d'esta 115.
Art. 39." Fica revogada a legislaç50 crn conthrio.
ManùrFnios porlanto ri todas as auctoricliidcs, a iliicin o conhccimenlú e execuç3o da refekith lei'pcrlcn~
ccr, que ti cuniprani c f,l(:anl cumprir e guardar tRo iritcirarricnlc conio n'ella sc contem.
O iniriistro c si~cretnr*io~l'cstndodos negocios estrangeiros, e iiiteriiio dos da mariiilin c ultramar, a f:qa
imprimiia. publicar e correr. Dada iio paço da B j u ~ l , ~aos
, 29 dr! abi-il iIc 1875. =IZi.-REI, com rub~*icae goartla. =Joüo de Andrclde Coroo=qljo&gr &i s&logrk~tiided a s wrnas reacs.)
Carta de lei pela qual Vossa Yagestatle, tentlo saiiccion;ido o tli:cr-i:lo i1:is cortes geriies do I do corrente
niez d e abril, qaí? ektingae InteitMnkMa h 'rnndiqtio. miltnss prUvinci:!s ulkam&tina&a~provider~ceia
para a
sua devida e corivcriiente esccução, o manda ctimprir e guardar tHo iiiteiramenle como n'clle se contem.
Para Vossa Nagestade ver. =Iloüo Izido~,i,Dlrarte Percirtr a fez.
D. à0 c. n.O 104, tle i 4 de maio.

