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Excerpt from Memoria Sobre A Necessidade de Abolir A Introdução
Dos Escravos Africanos no Brasil: Sobre o Modo e Condiçõis Com
Que Esta Abolição se Deve Fazer, e Sobre Os Meios de Remediar A

Falta de Braços Que Ela Pode Ocasionar

Portugal estava em situação míiito diferente. Convindo no interesse
de adotar o sistema de trabalho por braços livres, não podia convir na
abolição imediata da introdução dos' escravos sem preparo, e sem um

praso arrasoado para tomar suas medidas sob pena de arruinar a
agricultura e comercio dos seus Estados. Assim concedeu o mais que
podia con ceder, e zeloso de dar provas de humanidade e filantropia
materia com que Inglaterra involve a questão, prometeu tomar
medidas para a abolição d'cste comercio de homens que ja ferira

ocoração do Soberano e de seus Ministros conhecendo perfeitamente
os inconvenientes d'ele.
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