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U ELREY faço faber
,
que tendo re-

íoluto em Cortes dar nova forma ao ef-

feito do tabaco do primeiro de Janeiro do
anno de mil feiícentos noventa e nove em
diante , em ordem a fe poder tirar deite

género o computo do dinheiro que he

neceíTario para pagamento dos Toldados

,

que mandei accrefcentar aos prefidios âeÇ-

te Reyno ; mandei fazer hum Regimento em féis de Dezem-
bro do anno de mil feifcentos noventa e oito , fobre a admi-

niftraçaó que havia de ter o tabaco , o qual mandei guardar

como inftrucçaõ , em quanto a experiência naõ moírjalle
y íe

eraÕ praclicaveis as difpofiçoens do dito Regimento ; e por-

que o tempo foi moítrando ferem alguns dos meyos no dito Re-

gimento difpoílos , inofervaveis , por cuja caufa íe alterarão

muitos delles por refoluçoens minhas , e fe accrefcentáraò ou-

tros , de que o dito Regimento naõ faz menção
,
por ferem

pofteriores a elle , e convém que tudo eíteja junto , e incor-

porado no Regimento deita adminiítraçaô , o mandei ordenar

pela matéria feguinte.

RE-



REGIMENTO
D A

JUNTADA ADMINISTRAQAM

T ABA C
RIMEIRAMENTE Hey por bem fe con-

ferve a protecção do Diviniílimo Sacramento,

dando-Ihe de efmola no principio de cada hum an-

no duzentos mil reis repartidos , cem mil reis

,

que fe entregarão ao Thefoureiro deita Irmanda-

de da Freguezia do Sacramento , e os outros cem mil reis ao

Thefoureiro da irmandade dos Efcravos de Santa Engracia

,

para as obras da mefma Igreja.

I.

Na Junta haverá hum Prefidente , com a mefma jurifdicçaõ

que tem os Vedores de minha Fazenda ; cinco Deputados,

hum Secretario. Os ditos Deputados fe precedei áõ huns aos ou-

tros peias antiguidades das mercês ; e fendo qualquer dos fo-

breditos Deputados Miniftro de Becca mais antigo, precederá

ao Deputado de capa efpada , eode capa efpada ,
precederá,

fendo mais antigo, ao de Becca mais moderno,- em forma, que
femprc os mais antigos na mercê , fejao os que precedaõ huns

aos outros, quer fejaó de capa efpada , quer íejaõ de Becca.

II.

Haverá mais na dita Junta hum Porteiro ,
que afíiíta a fazer

as íuas obrigações , aífim como as fazem os mais Porteiros dos

meus Tribunaesj e tanto que fe principiar o defpacho , naò

entrará para dentro da Junta , nem levará recado ; íalvo for de

alguma
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alguma chs minhas Secretarias , Tribunal, ou Officiaes fubordi-

nados á Junta , e de outra qualquer peíToa , que for chamada a

ella '-> para o que baterá primeiro na porta, ( a qual terá fechada

fempre, ) e eíperará para entrar, que fe toque a campainha. Ha-
verá também dous Contínuos, que ferviráó para os avifos, e

diligencias que forem neceílarias , aíTiftindo infallivelmente to-

dos os dias que forem de Tribunal • como também ao Preíi*

dente , para as que forem preciías , e do meu ferviço.

III.

A Junta fe fará na mefma cafa , em que boje exifte , e nella

fe ajuntarão o Prefidente , Miniftros, e mais Officiaes íobredi-

tos, nas Terças, Quintas, e Sabbados de cada femana , nos

dias
,
que naõ forem feriados , e eítaráÒ na dita cafa aquellas ho-

ras, que o Prefidenre entender ferem neceílarias para o defpa-

cho j e entraráõ o Preíidente, e Deputados, do primeiro dia de

Outubro até o fim de Março, ás duas horas da tarde, e do pri-

meiro de Abril , até o ultimo de Setembro ás três horas j e naó

fe achando o Prefidente no Tribunal ás ditas horas , eítando

prefentes três Deputados , íe principiará logo o defpacho ordi-

nário ^ e tendo algum Deputado negocio a que acudir, pedirá

licença ao Prefidente, para fahir da Junta j e quando a ella

naõ poíla hir , fe mandará efcufar.

IV.

AíTentar-fe-haõ em bancos de efpaldas, forrados de couro,

o Prefidente na cabeceira com huma almofada de veludo car-

mezim ,• os Deputados nos bancos collateraes; o Deputado
mais antigo no primeiro lugar da maõ direita , e o fegundo no
primeiro, daefquerda, o terceiro da direita , feguindo-fe ao
primeiro , o quarto da eíquerda , abaixo do fegundo , o quin-

to da direita , feguindo-fe ao terceiro Deputado. O Secretario

íe fentará no topo da mefa , em cadeira raza , e efte também íe*

rá o allento, que fe dará ás peíloas, a que fe deva dar aílento.

V.

Todos os negócios fe defpacharáõ na Junta por votos ,
prin-

B cipian-
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cipiando-fe pelo Deputado mais moderno , dos qne forem pre-

íentes ; c o que fizer relação de algumas cauias , ou papeis
,

votará primeiro , ainda que íèja mais antigo ; os mais votarão

pela maneira referida , e o Prefidente em ultimo lugar ; e ha-

vendo votos difterentes naquellas matérias que íe coníultarem,

fe fará deJles declaração nas confultas, dizendo- fe, quantos íaõ

de cada parecer , eo Secretario tomará em lembrança , o que

fe aflentar , nas coitas da mefma petição , ou papeis
, que o Pre-

fidente , e Miniítros rubricarão , e fará as confultas
, que fe-

raõ aífinadas pelo Prefidente , e Deputados , todos em regra.

VI.

E as Cartas , Provi foens, e outros defpachos
,
que elle fizer,

e houverem de fer aífinndos por mim
;
porá viíta o Prefidente,

e em auíencia íua , os dous Depurados mais antigos '

y e o dito

Secretario naõ proporá outro algum negocio mais ,
que aquel-

Jes que o Prefidente lhe ordenar ; e terá muito cuidado dos ne-

gócios , e deípachos que eítiverem a feu cargo, lendo os papeis,

e fazendo relação delles na Junta , lembrando nella as relolu-

çoens \ ou ordens , que encontrarem , ou fizerem a bem dos

negócios que propuzer , e que nefla diligencia naõ falte
5
por"

que do bem que aelía me fervir , me. lembrarei para o premiar,

/ VIL

O Secretario , ao tempo em que íe houverem de aíTinar as

Cartas, Alvarás, ou Provilbens , meterá dentro o lembrete por

onde as expedio , e as confultas, por onde as paífou \ para que
o Pi efidente , e Miniítros , vejaõ fe eítaó conformes , ao que
votáraõ , e ao que fui fervido refolver.

VIIL

Nenhum negocio fe deípachará por conferencia , fenaõ por

votos, nem fe praticará fobre elle, antes de fe votar , nem
em auanto cada hum dos Miniítros eítiver votando , fe inter-

romperá, nem fe fallará em outra alguma matéria, fem que

primeiro fe acabe de dar fim, ao negocio de que fe trata.

IX.
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IX.

Encarrego muito ao Preíidente , Deputados, Secretario^

Coníervador, e Procurador da Fazenda, o fegredo que de-

vem ter em todos os negócios
,
que fe tratarem na dita Junta ;

de forte , que nunca poíía vir á noticia das partes, o que íe vo-

tou; nem quem foi porelles, nem contra elles; e pelos grandes

inconvenientes, e damno , que da falta do fegredo refuita, fe*

raÕ obrigados a me avifar logo, em vindo à fua noticia, de qual-

quer fegredo que íe romper , das matérias, e negócios, que na

dita Junta fe tratarem, ou pelos Miniítros delia , ou por outràá

quaeíquer peílòas, a cuja maõ forem ter as confultas, que nel-

la íe fizerem.

X.

Outrofi , lhe encarrego muito o cuidado , e diligencia conti^

nua , com que devem proceder no deípacho dos negócios, para

que le façaõ com toda a brevidade, e bom expediente j e o que

devem ter em ordenar, e prover tudo o que convier ao bem dá

adminiítraçaò do tabaco ,
que lhe tenho ordenado.

XI.

E porque para a expedição dos negócios fera muito conve-

niente, que fe íaiba , os que eítaõ por defpachar : Mando ao Se-

cretario
, que no fim de cada mez, dê huma relação das peti-

ções, e papeis
,
que tiver em feu poder, por defpachar, e expe-

dir , a qual entregará ao Prefidente,e em fua falta, a quem por

elle fervir
, que entendendo , fe naõ pode dar o expediente a

elles nos dias deputados para o dito Tribunal, mandará avifar

aos Miniílros
, que fe achem nelle , nos dias que para fua deter-

minação aífentar.

XII.

A c dita Junta hey por bem
,
que pertençaõ todas as maté-

rias , e negócios de qualquer qualidade que forem , tocantes ao

tabaco • aíTim como também todas as caufas eiveis , e crimes

pertencentes ao dito género, e adminiítraçaó delle , e refiílen-

cias
,
que fe fizerem aos Miniítros, e Officiaes

,
que por obriga-

B 2 çaõ>
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çaô , e ordens da dita Junta , fe cômetterem diligencias contra

os tranfgreíTores do dito género , excepto quando das refiílen-

cias fe haja de leguir pena de morte; porque neíle caio remete-

rá a Junta , as de vacas à Relação ,
para nelJas ferem fentencia-

das.

XIII.

Sou outrofi fervido
, que a Junta poífa fomente com os Mi-

niítros de letras que nella aífiílem , e com o parecer do Prefi-

dente , fazer fummarios aquelles cafos , em que entender he

conveniente eíle procedimento , fem embargo da Ordenação

em contrario.

XIV.

Todos os feitos crimes
,
que vierem remetidos dos Superin-

tendentes das Províncias, fe defpacharàõ na Junta a final, obfer-

vando-íè nelles aquella mefma forma
,
que até o prefente fe

guarda. E os que forem proceífados pelo Confervador deita

Corte , fe defpacharàõ a final na Junta ;
para o que eílando nef-

tes termos, hirá o Confervador a ella, e os proporá com osMi-
niflros Letrados, que nella fe acharem , naó fendo os Adjuntos

menos de dous,- e o que por dous votos fe vencer , ficará deter-

minado; praticando-fe neftes feitos a redução, que pela Orde-

nação fe manda obfervar nos feitos, em que baítaõ três Juizes,

e empatando os Juizes nos ditos feitos , defempatará o Prefi-

dente. E todos os cafos
,
que pela dita Junta fe fentenciarem,

ainda que pela Ordenação neceífitem de mais Juizes, fe fenten-

ciaràõ fó pelos Miniflros da dita Junta ; ainda que menos em nu-

mero
;
porque neífa parte , hei por derogada a dita Ley. E o

Confervador fe aífentará na Junta , no banco da maõ efquerda

,

no fim delle, e virá ao dito Tribunal, todas as vezes
, que por

elle for chamado.

XV.

Haverá hum Procurador da Fazenda , o qual naÕ ha de fer

de Miniftro occupado em tribunal , nem daquelles que na Re-
lação tem mayor lugar, que o Defembargador de Aggravos,

porque fó deííes, e dos Extravagantes, me poderá ajunta fazer

propofiçao;e o provimento feia de três em três annos fomente;

c quando o Miniftro que o for , no tempo em que exiíbr neífci

occu-
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occupaçaõ paífar a qualquer dos lugares maiores , ceifará íogo

o de Procurador da Fazenda, e a Junta me confultará iugeitos s

para prover outro.

XVI

E o dito Procurador da Fazenda , fera parte em todos os fei-

tos eiveis , e crimes
,
que fe moverem perante o Coníervador,

e ailiítirá na Junta ao defpacho dos ditos feitos , e íe lhe conti-

nuará vifta delles, por deipacho da Junta, e de todos os reque-

rimentos que fe fizerem, em que polia ter que requerer fobre a

qualidade, ou prejuizo da dita adminiílraçaõ , aonde também
íerá chamado todas as vezes , que parecer neceflário , e terá o

feu aílento, no ultimo lugar do banco da maó direita.

XVII.

E as coufas eiveis pertencentes á dita Junta , que forem pro:

ceifadas pelos Superintendentes, fe fentenciaràõ na mefma Jun-

ta a finai , pelos Miniílros de capa , e eípada , e de letras , na

mefma forma que ate o prefente fe obfervou ,• e o mefmo fe fará

nas que forem procelladas pelo Coníervador, o qual as trará á

Junta , e nella as relatará , dando em primeiro lugar o (eu pare-

cer na prefença do Procurador da Fazenda , naõ citando na di-

ta Junta , menos de três Deputados, quer fejaô de capa , e efpa-

da, quer de letras.

XVIII.

E porque poderá fueceder , que quando os feitos crimes fe

houverem de fentenciar, falte na Junta Deputado de letras,

e fe fufpenda a determinação delles, em grave prejuizo das

partes, e fer juflo evitar o damno, que a ellas lhes refulra;

fou fervido
, que haja hum Miniítro

, que na falta de qual-

quer delles, firva em feu lugar, e íèja chamado na occafiaõ,

em que for neceífario ; o qual fe aíTentarà no mefmo lugar, do
que lubfiituir

;
e fuecedendo íer o Miniítro que falte , o mais

antigo , e naõ aífiftindo o Prefidente , naõ terá o dito fubítitu-

to, nem a prefidencia , nem a campainha,- porque íó ao pro-

prietário mais antigo , dos que íe acharem prefentes ,
perten-

ce privativamente.

C XIX.
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XIX.

Emovendo-fe alguma caufa eivei , entre o meu Procurador

da Fazenda , e algum homem de negocio , ou qualquer outra

peíloa , íòbrc matéria em que cila adminiítraçaó tenha imeréfíe,

ou prejuifo , fera nelie paire o Procurador FiícnJ , e a cauía íe

procelíará , e íentenciarà pelo Confcrvador , na forma aíT.ma

dita , íendo preíente o Procurador da Fazenda. E íeiá cutioíi

parte em todos os feitos crimes ,
promovendo libello contra os

tran fgre flores , e defencaminhadores do tabaco, aflim de pó,

como de rolo.

XX.

Para as culpas dos defeaminhos do tabaco, de qualquer forte

que fejao, em que incorrerem os Cavalleiros do Habito, que

devaõ fer julgados por razaõ de feu privilegio, pelo Juiz dos

Cavalleiros, tenho nomeado hum dos Miniftros da Junta , o;

Dezembargador Sebaftiaõ Ruiz de Barros , Cavaíleiro do Ha-
bito de Chriílo, o qual fera Juiz na primeira inítancia , dando,

appellaçnõ, e aggravo para a Meia da Confciencia , á qual te-

nho ordenado, que todas as fentenças que der, fobre a culpa

deíh qualidade ,
antes que as publique , me dê conta

;
porque

quero me coníle na forma , em que procede no caíligo de hum
delicio taó grave, pelas confequencias do bem comum de meus^

Vailailos.

XXI.

O Coníervador tirará devaca de todos os defeaminhos que
ie fizerem no tabaco cm piejuizo deíla adminiítraçaó ; porque
todas as culpas deíla qualidade

, quero íejaõ caio de devaça

;

e pronunciará
, e mandará prender os culpados per fi fó , e os

procelíará, expedindo aggravo para os Miniftros de letras da
Junta , ao qual afliflirà o xVleirinho delia , e os dous Efcri*

vaens , que atégora havia , aífim o da Coníervatoria como o
da Provedoria , entre os quaes fe diílribuiráó igualmente os

feitos
; porque ao Coníervador ficará daqui em diante per-

tencendo o conhecimento dos defeaminhos, alilm do tabaco

de folha , como de pó, que por alto fe introduzirem.

XXII.
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xxir.

E os nggravos que interpuzerem deíle nas caufas eiveis , os

expedirá para todos os Miniítros da Junta , aífím de letras , co-

mo de capa efpada ; porque a todos , como fica dito, pertence

a determinação delles.

XXIII.

Pertencerá á Junta confultar-me todos os lugares , e of-
ficios

, aíTim da Junta , como da Alfandega , e mais partes , a
que fe extende a íua jurisdição , excepto os lugares de Deputa-
dos, e os de Superintendentes das Províncias do Re) no.

XXIV.

Naõ admittirà requerimento algum fobre perdão, ou com-
mutação das penas,por minhas Leys eftabelecidas contra os de-

linquentes do tabaco ; nem coníultarà petição alguma fobre a

dita matéria , ainda que leve remiflaò para que fe veja , e con*

fulte no dito Tribunal. •

XXV.

E quando algumas pcíToas para ferem apofentadas nos luga-

res , ou ofícios pertendaò
,
que a apofentadoria íeja de lugar

mayor, ou diíterente do que oceuparem , a Junta lhes naô ac-

ceitarà petição , nem íobre iífo me fará con fui ta ; falvo íc eu

o mandar expreííamente , com derogaçaõ deita Ordem.

XXVI.

Todas as vezes que houver requerimento de algum Offlciaí,

cm que peça femntuario , na confulta declarará, qual he o

impedimento do Official ; e a mefma expreílaó fe fará ,
quan-

do o íervintuario pedir prorogaçaõ de mais tempo ; e também

quando fe me fizerem propoftas para ferventias de officios ,
de

que naõ houver Officiaes , íe dirá o tempo que ha, eílaõ vagos.

C 2 XXV IL
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XXV II.

Pertencerá à Junta a nomeação dos Confervadores das Co-

marcas , no caio que entenda faõ precifos , e neceflarios , os

quaes feraó pagos à culta da minha Fazenda, correndo por con-

ta delia a adminiítraçaõ deite género , a trinta mil reis por an-

no , e arrematando-fe, feraó os ditos trinta mil reis à culta dos

Contratadores, e os ditos Confervadores tomarão as denuncia-

çoens ,
que lhes forem dadas , dos que defeaminhaò tabaco, e

faraó todas as diligencias , que lhes parecerem necelTarias para

deícobrir os tranfgreílòres defte género
,
prendendo os culpa-

dos , e fendo cafo, que hindo em feguimento de qualquer com-

plice do dito delcaminho,eíle palie o deítriclo, que naõ fov de

íua jurisdição : Hey outrofi por bem, de lhes conceder jurisdi-

ção ,
para que o poílaò prender , fem embargo de rçaõ ler den-

tro de lua Comarca , para o que poderàõ levar vara alçada , e

faraó autos dos delinquentes do fobredito crime , e os remete-

rão aos Superintendentes das Comarcas
,
para os fentenciarem

na forma do feu Regimento, e Leys promulgadas contra os taes

tranfgreílòres.

XXVIII.

Vagando alguns officios da Junta, ella proverá as ferventias

delles por tempo de féis mezes,- como também nos impedimen-

tos , e faltas dos Ofíkiaes, dará as ferventias pelo tempo aílima

referido.

XX IX.

E como a melhor parte do rendimento, que intento tirar do
tabaco, confiíle em fe evitarem os deícaminhos das frotas que

vem do Brafil, e fer conveniente, que na occafiaó delias chega-

rem aos portos deite Reyno, ter peííòas de inteligência, e ver-

dade, que vigiem no mar, e nas prayas, para que fe abítenhaõ

de fè cõmetterem : Hey por bem
,
que a Junta polia nomear

Meirinhos, e Efcrivaens
,
que em fragatas aífiítaõ de noite , e

de dia a rondar os navios , e reconhecerem as lanchas, e barcos

que das embarcaçoens fahirem,e fazerem nas prayas com toda

a cautela diligencias, para que fe obviem os prejuízos que fe

íeguem á minha Real Fazenda, em me naõ pagarem os direi-

tos,



ros, que me fnó devidos ? e aos iobreditos Meirinhos , e Efcri-

vaens , fe dnrà o falario
,
que pela dita Junta fui fervido decer-

minar-lhes , e acabada a occafiaõ de le defcarregarem as ditas

Frotas , terá cuidado o Prefidente , de os efcular da dita oc-

cupaçaó.

XXX.

Pertencerá á Junta a nomeação dos Feitores da Alfandega,

os quaes feraó pellbas capazes de fe fiar delíes, a defcarga dos

navios , como o acompanharem todos os tabacos , que vaõ da

minha Alfandega, a embarcar fora do Rcyno, e dos que fe

efeolherem para o confumo do Eítanco , e dos que nelle íaõ re-

fugados , e tornaõ para a dita Alfandega.

XXXL

Quero ourroíl, feja da jurifdiçaõ da dita Junta, o provimen-

to das Guardas, que fe metem nos navios, exceptuando o ca-

fo, em que Eu por condição os pei mitta aos Contratadores : os

quaes Guardas, feraò pagos á curta de minha Fazenda , a três

toftoens por dia ;
* e mando , que na nomeação deiles, fe pro-

cure fejao pellbas de verdade , intelligencia , e cuidado , e íai-

baõ ler, e eferever ; e o Guarda mór do mar defta repartição,

os meterá nas ditas embarcaçoens, logo que cilas entrarem das

Torres para dentro, e íe apprefentaràõ primeiro com feus pro-

vimentos, que lhes derem , ao Provedor da Alfandega do taba-

co , aonde aílinarào termo, feito por hum Efcrivaó da JVÍefa

grande, em que fe obriguem , que fahindo qualquer fazenda

da embarcação em que aíTiílirem , ou feja tabaco , ou outro

qualquer género, naó vindo com elle os Feitores , deputados

para eíte miniíterio , fe (ubmetem a íerem caítigados com to-

das aquellas penas eílabelecidas por minhas Leys
, promulga-

das contra os tranígreífores delias.

* Por defpacho da Junta de 9. de Novembro de ijoi.fe declarou
,

que os Guardas venceriao fomente duzentos reis.

XXXII.

A(

dita Junta ,
pertencerá também o provimento dos Contí-

nuos delia ,
por fer eíta a juriídiçaõ

, que tenho permitido aos

mais Tribunaes. D XXXIII.
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XXXIII.

• E para que a dita Junta melhor mé poíTa íervir , e naó haja

encontros entre ella, e os mais Coníelhcs, e Tribunaes, fobre o
que lhe tenho cõmettido : Hey por bem , e declaro

,
que íó á

dita Junta pertencem todas as coufas eiveis , e crimes procedi-

das do dito género do tabaco, e que todas ellas fe haõ de íèn-

tenciar a final na dita Junta : como outroíi , lhe pertencem to-

dos os defpachos , e negócios que tocaõ á adminiftraçaõ deite

género.

XXXIV.

Quero ourrofi , e mando , que todos os Miniílros , e mais

Ofliciaes da Junta, façaõ todss as diligencias, que pela dita

Junta le lhes ordenar; e pelo Confervador , e Superintenden-

tes das Províncias, e Executor Jhes for deprecado, e naõ o fa-

zendo aííim , ( o que delles naõ eípero, ) e confiando naõ daõ
execução ás ordens

,
que lhes forem cõmettidas , iejao chama-

dos á mefma Junta ,
para nella darem razaô

,
porque as naô

executarão , e achandoos culpados , feraõ reprehendidos no
mefmo Tribunal.

XXXV.

Outroíi, íe poderá valer a Junta, Superintendentes, e Minif
tros da Juftiça , de todos os Cabos, e Ôfficiaes de Guerra , nas

Occafioês que lhe forem precifas, e neceílarias, para evitarem os

defeaminhos , e fe prenderem os delinquentes que forem do ta-

baco: e hey por bem, que os Cabos , e Officiaes de guerra, que
me fizerem ferviço , em evitarem os defeaminhos do tabaco, fe-

gundo a qualidade delle, lhe tenha particular attençaõ,para fe-

rem melhorados nos poílos , como tenho refoluto por meu De*
cretode féis de Setembro de mil e fete centos, remettido ao
meu Confelho de Guerra.

XXXVI.

Sou outroíi fervido
,
que todos os Miniílros de Jufliça que

me fizerem ferviço de evitar o deícaminho do tabaco , termines

particular attençaõ
, para os melhorar nos lugares de lua profif-

iaõ,



faó , e aíTim o tenho ordenado á Mefa do Dezembargo do Pa-

ço, por Decreto meu , de féis de Setembro de mil e fete cen-

tos.

XXXVII.

E todas as peíToas
, que me fizerem ferviço no tabaco

, po-

derão por elle requerer
, para ferem defpachados por via das

mercês ; o que fui fervido refolver por Decreto meu , de féis

de Setembro de mil e fete centos, remetido á dita Junta.

XXXVIII.

Hey outrofi por bem , que os filhos daquellas peíToas
, que

tiverem tenda de tabaco na Província de Entre-Douro , e Mi*
nho, fejaõ izentos de ferem Soldados j como também fera izen-

to o criado daqueila peíloa
,
que lhe vender tabaco na tenda ,

naõ tendo filho que lho polia vender: o que aíTim tenho refolu-

to por Decreto meu , de vinte e dous de Setembro de mil ê

fete centos ; remetido ao meu Confelho de Guerra, para que

em execução delle
,
paíTaíTe as ordens neceflarias.

XXXIX.

E porque a experiência tem moítrado , que o meyo mais

conveniente para ie dar comprimento ás ordens
,
que pelos

meus Tribunaes mando paliar , he , o de naõ poderem os Mi-

fiiftros , ferem promovidos a outros lugares , fem aprefentarem

eertidoens , em como deraò comprimento , e executarão o que

por elles lhes foi mandado : Hey por bem
,
que nao poíla Mi-

niftro algum, requerer outro lugar, nem fer provido nelle,

fem que aprefente certidão
,
paífada pelo Secretario da Junta;

porque confte ter obedecido , e executado tudo , o que pela di-

ta Junta , e Executor delia , lhe foi cõmettido.

XL.

Todas as peíToas que fervirem qualquer cargo, officio,pofto,

ou lugar no Eílado da índia, naõ poderão fer deípachadas,

fem que primeiro mortrem certidão do Superintendente , ou

Adminiífradores do tabaco do dito Eftado , em como tem da-

D 2 do
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do comprimento , ao que pelos íobrediros lhes foi mandado ; e

aííim o ordenei ao meu Viío-Rey , e Capitão General , do Ef-

tado da índia , por reíoluçaò minha de vinte e dous de Março,

de mil feiscétos noventa e oito,tomada em confulta de dezaíete

de Marco do dito anno,
XLI.

E para que com mais brevidade , e forma mais conveniente

ao meu Real íerviço , fe obedeçaô ás ordens
,
que pela dita

Junta fe paliarem : Hey por bem
, ( fem embnrgo das ordens

em contrario , ) que o Vifo-Rey , e Capitão General do Ef-

tado da índia , e mais Mimílros , e Officiaes delle , executem

tudo o que pela dita Junta for mandado j
o que outrofi na fo-

bredita forma, faraõ o Governador, e Capitão General do

Eílado do Brafil , e mais Governadores , Provedores, Ouvi-

dores , Juizes , e Juíliças , como lhes tenho ordenado por re-

foluçaó minha; para o que a Junta expedirá as oídens, que

íeraõ por mim alfinadas.

XLII.

E como contra todas aquellas peíToas , que tiraõ por alto ta-

baco de rolo , e de pó , vindo das minhas Conquiílas , que he

fó o que permitto fe gaíle neíle Reyno , reduzindo a Eitanco,

prohibindo
> que nem o fabricado em Caítella, nem em os

mais Reynos , poílaò neíle, ter confumo ; e para fe defcobri-

rem os tranfgreílores , feja neceífario dar premio aos denun-

ciantes ? Hey por bem
,
que toda a peíloa, que denunciar qual-

quer defcaminho de tabaco , que nao feja fabricado no meu
Eílanco Real , (

que he íó , o que permito íe gaíle neíle Rey-
no , e Ilhas adjacentes , e Eítado da índia ; ) outroíim , o que
denunciar tabaco de rolo , tirado por alto , ou tornado a in-

troduzir neíle Reyno
,
quer feja das Conquiftas delle

,
quer

dos Reynos eftranhos , fe lhe de por cada arrátel , fendo de

toda a bondade , hum toílaõ
; e naõ tendo a íobredita bonda-

de y deixo a arbítrio da Junta , o que fe lhe deve dar. E o Ef-

crivaõ que paííar a certidão , em como a dita tomadia foi en-

tregue no Èftanco , com os Meftres delle, examinará a lua

qualidade , e na dita certidão declarará , aífim a viíloria que

fe fez , como o para que fei virá o dito tabaco.

XLII.
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XLIII.

E por quanto ef!e género , no caio que o naõ mande admi-

niftrar pela Junta , mandando obíèrvar o Regimento de minha

Fazenda, queira íe contrate , le haõ de tomar aos Contratado-

res fianças , a ametade de feus arrendamentos, na forma, e com
clauíulas, e condiçoens do Regimento de minha Fazenda, o

que fe naó poderá coníeguir ,
por os Rendeiros naõ podei em

dar as ditas fianças : e confiando do zelo, com que os Mililitros

da Junta me fervem , mando ,
que as fianças fe examinem , e

acceitem na melhor forma
,
que for poífivei , fem que a Jun-

ta , e Miniítros delia, fiquem obrigados a fatisfazer á minha

Fazenda ,
qualquer perda , ou damno que refultar das ditas

fianças ; e o meímo íe entenderá nas Comarcas, que fe man-

darem adminiítrar por minha conta, a cujos Adminiíii adores fe

naõ pede fiança.

XLIV.

Todo o tabaco que for neceífario para confumo do Reyno,

o ha de mandar comprar a Junta ,
por conta de minha Real

Fazenda
,
quando entender convém a meu Real íèrviço , e a

compra delle íe fará , todas as vezes que á Junta parecer , de

todas as partidas deípachadas.

XLV.

E para fe examinarem os tabacos que ha na Alfandega capa-

zes para íe fabricarem em pó , mandará o Piefidente
,
que os

vaõ ver os Meítres que ha diítinados para eftes axames , e com
a noticia que derem das partidas

,
que tem melhores tabacos

,

mandará o Prefidente vir as que lhe parecer
,
para as calas do

Eftanco Real, aonde na parte
, que para iflb for mais acomo-

dada , fe porá huma meia) com os alíentos neceílarios , onde

eftará o Frefidente com os Deputados da Junta , que elle no.

mear, que feraó , os que tiverem melhor noticia, e experiência

deite negocio ; fendo também prefente o Thefoureiro , e Efcri-

vaõ do leu cargo, e em prefença de todos , íe hiraõ abrindo os

rolos, e tiradas delles as amoítras que parecerem neceiíarias pa-

ra fe ver a fua bondade > e qualidade , as levaràõ os Meíhes á

E dita
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dita Mefa , e tanto que nella pelos ditos Miniftros, e mais pef-

foas forem vidas, fe hiràõ apartando os ro!os; das que fe appro-

varem , leparando-íè, conforme as fuás fortes , para Amoítra,

para Fino, e para Corte , e neílas eícolhas , e feparaçoés , enco-

mendo muito ao Prefidente faça ter tal cuidado , e vigilância,

que fe naõ confundao os rolos , huns com os outros , que como

os preços íaò differentes , pode refultar de qualquer defeuido,

grande damno ao meu ferviço.

XLVL

• Separados, e efeolhidos na forma referida os tabacos T fe ajuf-

tará iogo com os donos, o preço delles, conforme os feus lotes,

na forma que parecer mais conveniente ; e ajudadas aflíni as

compras > fe hiráõ logo pezando os rolos na balança > que para

eíTe effeito ha no Edanco > aflidindo ao tomar do pezo, aíTim o

Efcrivaõ da receita , como da Emmenta , que cada hum o to-

mará de per íi , e acabado de pezar, veràõ íè confere hum com
o outro, e depois de conferidos , e ajudados ambos na mefma
quantia de arrobas , e arráteis , abatendo em cada rolo, a dous

arráteis por arroba , e ajudado o dito abatimento, faraõ a conta

ao dinheiro que importar todo o tabaco, e depois de verem que

eftá certa, o Efcrivaõ da Emmenta , o tomará por Emmenta no
Jivro delia, e o Efcrivaõ da Receita, o carregará ao Thefourei-

ro no livro das compras , declarando-fe no aííento da dita Re-
ceita o numero dos rolos , e dos couros , capas delles, a quantia

das arrobas, e arráteis, o preço , e quanto fe montou, e a quem
foi comprado o tal tabaco ; tudo com toda a clareza , e didinc-

çaó • e eíte aífento rubricará o Prefidente , e Miniítros , e o af-

iinará o Theíòureiro , Eícrivaõ da fua Receita , e o vendedor.

Eda forma quero, e mando íe continue, e que por nenhum mo-

do fe faça o contrario; e o Theíòureiro do tabaco que pagar

fem eítas circunítancias , fe lhe naõ levarão em conta as quantias

que difpender com as ditas compras.

XLVII.

E porque no contrato que de prefente corre , fe expreíTou

por condição ao Contratador
, que por fua conta correria o dif-

pendio, que fe fizeíTe na fabrica do meu Eftanco Real , e que

as
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as compras do tabaco, feriao feitas como feu cabedal, lhe per-

miti pudeílè elcolher na Alfandega, em todas as partidas defpa-

chadas , todo o tabaco que lhe foíTe neceflario para o coníumo
do Reyno, pagando a feus donos , o que pela Junta fe arbi~

tralTe : Hey por bem efcufar o Prefidente, e mais Miniftros, da
approvaçaõ que pelos capítulos antecedentes lhe imcumbia fa-

zer dos ditos tabacos , e que os dous capítulos antecedentes fi-

quem em íeu vigor, fó na parte que refpeita á aíliftencia do Ef-

crivaõ do Eftanco, e do da Emmenta ; porque eftcs quero , e

mando , aíTiftaó ao entrar de todas as partidas do tabaco no
meu Eftanco Real , e ao pezo que delias fe fizerem , tomando
em lembrança as qualidades do dito tabaco, e conferindo os di-

tos pezos , e fazendo conta ao que em dinheiro cuftáraó , e lhe

concedo , renhaõ jurildiçaõ para approvar as qualidades do ta-

baco, fe he da Amoftra, Fino, ou de Corte.

xLviir.

Será outrofim obrigado o dito EícrivaÓ do Eftanco, a naó

deixar fahir delíe tabaco algum , aííim de pó , como de rolo,

fem que primeiro o tome em lembrança, em livro que terá para

eíTe effeito.

XLIX.

Todo o tabaco que fahir para as Províncias do Reyno, hirá

com guias , as quaes fará o dito Efcrivaõ do Eftanco , ou o da

Emmenta , declarando nellas os arráteis que vaõ de tabaco de

pó , e arrobas de fumo , e para que parte,- e antes de entregar a

guia ao Contratador , fé regiftará no livro da íahida , e aífinará

o EfcrivaÓ do Eftanco , ou da Emmenta , com o feu nome in-

teiro, o que também fará o Contratador, por aílim lho ter per-

mitido ; excepto nos tabacos , que por mar forem para o Porto;

porque as guias haó de fer alunadas por hum dos Miniftros da

Junta ,• na forma que novamente tenho refoluto.

L.

Todos os livros que fervirem no Eftanco Real , e Alfandega,

e todos os mais, aífim da receita , e defpeza do Theíoureiío , e

da Emmenta , feraó numerados , e rubricados pelos Deputados
E2 da
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da Junta , diíb ibuindo-fe entre elles igualmente , como até aqui

fazia ,
dondo-fe-lhes a mefma ajuda de cuíto

, que até agora fe

Jhes dava \ e eíta defpcza fe fará por defpacho da Junta
,
que

com o conhecimento aílignado pelo Miniího, lhe lerá levada

em conta ao Theíoureiro.

LI.

O dito Thefoureiro , naõ receberá dinheiro algum dos deve-

dores da Fazenda Real por recibo feu, e todo o que lhe for en-

tregue pelos ditos devedores , lhe fera logo carregado em recei-

ta pelo Efcrivaõ do feu cargo ; dando conhecimento ás partes,

feito pelo dito Efcrivaõ, e aífignado por elle ; e toda a peílba,

que por recibo íeu lho entregar
, perderá o dito dinheiro • para

o que fe porá Edital , e no Contrato que fe arrematar^ fe expref

fará por condição eíte capitulo.

LII.

E porque para as dividas procedidas do género do tabaco te-

nho, refoluto, haja hum Executor , e que eíle juntamente íeja

Thefoureiro do fobejo
,
que reíla das conílgnaçoens , juros , e

tenças impoílas no dito tabaco, e fer conveniente fe lhe tomem
contas , de três em três annos ,• a Junta me confultará Conta-

dor , e Provedor, que lhas houver de tomar ; e todas as duvi-

das que nellas houver , fe defpacharáõ pelo dito Tribunal, pe-

lo grande conhecimento que tem , de fimilhantes negócios.
*

* Acba-Çe extinato ejle Executor , em Refoluçaô de Sua Mogefiade
de 23. de Julho de 1732. e dada novaforma pela Lej de 20. de

Março de 1756.

LIIÍ.

E podo que do Prefidente, e mais Miniflros, que de preíen-

te me fervem na dita Junta , e pelo tempo em diante me fervi-

rem , confio naõ fomente a obfervancia inviolável deíle Regi-
mento , mas também que me proporão com todo o acerto

, e

cuidado , tudo o que neceífrrio for
, que nelle fe acerefeente,

para melhor arrecadação , e vigilância deíle tributo , taõ ne-

ceilario ao bem commum de meus Vaílállos, e defenfa de meus

Re v nos:
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Reynos : com tudo, por efte capitulo , lhe hey por mui reco-

mendado , e declaro , que em tudo o que naõ encontrar eíte

Regimento, fe obfervará o que fui fervido dar aos fuperimen-

dentes do tabaco, em vinte e ti es de Junho de mil e íeiícentos

e fe tenta e oito.

DO QUE SE HADE OBSERVAR NA
Alfandega.

L

TOdo o tabaco que vier do BraziJ, pagará de direitos por
entrada na Alfandega deita Cidade, mil e íeiícentos reis

por arroba, e o do Maranhão a oito centos, os quaes fe poràõ

em arrecadação
,
pelo Provedor , e Officiaes da Alfandega do

tabaco, na forma que fe declara nos capítulos fegumtes.
*

* Derogado pelo cap. i. §. 2. do novo Regimento da Alfandega do
Tabaco,

II.

Tanto que os Mercadores, ou quaefquer outras peíTòas que
tiverem tabaco na dita Alfandega

, pagarem os direitos, pode-
rão logo ufar do dito tabaco , embarcando-o, navegando-o pa-

ra aquellas partes, que tenho permitido fe navegue , e naõ fo-

rem prohibidas, ou vendendo-o á minha Fazenda , ou ao Con-
tratador deite género, ( como fao obrigados ) pelos preços que
fe ajuftarem com os Miniítros da Junta , e naõ poderão vender
para efte Reyno , Ilhas adjacentes, e Eítado da índia, a peííoa

particular, e fazendo o contrario , incorrerão nas penas da Ley.

III.

Declaro que todas aquellas peíToas
, que tiverem dado fian-

ça na Alfandega do Reyno para poderem defpachar, o poderàõ

fazer na do tabaco , apprefentando ao Provedor certidão, de

como tem dado na dita parte fiança, e fazendo termo delia pe-

rante o dito Provedor , defpacharàõ o íeu tabaco , na meíma
F for-
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forma ,
que até o prefenre o faziaÕ.

* Derogado
\
porque asfianças fe devem prejlar perante o Prove-

dor da Alfandega do Tabaco.

IV.

Tanto que os navios das Frotas (urgirem defronte da Alfan

dega , logo os Meílres feràõ obrigados a trazer , e entregar ao

Provedor delia os livros da carga do tabaco, e as arrecadações,

e regiftos, que pelos meus Officiaes dos portos das Conquiítas,

Jhes forem entregues, e recomendados, e havendo neíta entre-

ga alguma dilação, feraõ caftigados a arbítrio da Junta.
*

* Acha-fe dada a nova providencia, pelo que refpeita a efte capitu-

lo , e aos que fe Jeguem , 5. 6 7. 8. 9. e 10. no novo Regimento da
Alfandega do 'Iábaco , e nos capítulos 4. 5. e nosfeus refpMi-
vos §§.

V.

O Provedor entregará os ditos regiítos, a hum dos Efcri-

vaens da Mefa grande , o qual tomará termo ao Mellre, de que
naô trás mais tabaco , do que os expreíTos nelle ; com declara-

ção, de que achando-fe o contrario, incorrerá nas penas eftabe-

lecidas contra os tranfgreííòres deite género..

VI.

Todas as addiçoens do tabaco
,
que vierem no dito regiílro

,

fe lançarão em hum livro com toda a clareza, e diflincçaõ, ra-

zendo-fe nelle titulo feparado de cada navio , e iMeítre, eícre-

vendofe no fim delle , o termo que aíTima fica declarado , e o

regiílro fe entregará ao Provedor
,
para o guardar, e conferir

em fua prefença , depois de feita a defcarga de cada hum dos

navios , em que fe íeguirá a ordem ao diante declarada.

VIL

E pedindo os Meítres defcarga , que fe lhes dará com gran-

de brevidade
, (

porque toda fera mui importante para evitar

os defeaminhos
, ) fe difporá a dita defcarga com a melhor or-

dem,
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dem , e diílribuiçaõ que for poílivel ; e os roes de cada hum
dos barcos que trouxeiem tabaco, viràõ aíTinados pelos Guar-
das dos navios , que eíliverem a bordo vigiando, e peio Feitor

que o vier conduzindo até íe recolher, na forma coílumada,

para a Alfandega ; e os ditos roes, ficaràô em poder do Officiaí

a que toca , na fobredira , e coílumada forma
, para a confe-

rencia que rica determinada no capitulo antecedente. E o Pro-

vedor terá mui particular cuidado, em que os Feitores façaõ

íua obrigação , e conduzaõ os tabacos dos navios, até dentro

da Alfandega ; porque efta he huma das principaes.

VIII.

AíTim como na Alfandega for entrado o tabaco
, que fe def-

carregar dos navios, fe hira logo arrumando com feparaçaõ das

partidas, e depois de íeparadas, viràô todas, cada huma de per

fi , á balança, que de prefente ha , onde feraõ pezadas , lançan-

do o pezo no livro da balança pelo Juiz, e Efcrivaõ delia,- e ia-

cando-fe bilhete do dito pezo,fe carregará porelle o dito taba-

co
, partida por partida , {

puxando-íe por ellas, pelos livros do
regiuVo que vierem do Braíil ) em hum livro

, que para iíío ha-

verá, pira coifei ir com os regiítros ; e neíla conferencia íe po-

rá em arrecadação o tabaco que faltar ; e para fe tomar razaõ

,

e conta em quanto as partidas fe naó defpachaõ,e carregao nos

livros da receita , de donde o Thefoureiro ha de íacar os eicii-

tos , fobre o dono do tabaco , ou a peíToa a quem vier remeti-

do , a reípeito de quatro , oito, e doze mezes, e íerá o aílènto

na forma coítumada , com todas as declaraçoens neceífarias,

lançando-fc ao meimo tempo no livro da receita , e no da con-

ferencia
,
por dous Efcrivaens da mefa grande da Alfandega

,

como hoje fe obferva ; e para o dito pezo, pelo qual fe haõ de

pagar á minha Fazenda os direitos de mil e feiscentos reis por

arroba
,
por entrada ,

ponde-íe na balança , dando-fe dous ar-

ráteis por arroba , do que pezar bruto o tabaco , os quaes fe

abaterão do pezo , e do que tícar liquido , íe haõ de pagar os

direitos, com declaração, que na balança em que fe pezar o di-

to tabaco , naõ ha de haver menos pezo, que o de anoba.

F2 r£.
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IX.

A regra , e ordem que o Provedor da Alfandega obfervará

no pezo das partidas , fera deípachar em primeiro lugar as da-

quellas pelloas
,
que quizerem defpachar

;
porque primeiro ef-

taô os que procuraõ os íeus defpachos , do que , os que naõ

trataõ delles ,• e as que delpacharem
, ( como bilhete

)
que ap-

prcfencaràõ na Meia do Provedor , paíTado do livro da balan-

ça , fe fará carga , no livro da Receita , e no da conferen-

cia , como de prefente fe pratica , fahindo com a importância

dos direitos , a refpeito de mil e feiscentos reis por arroba , e

nos aílèntos fe accufaràó as folhas do livro da balança; por íer

conveniente
,
que todos os livros confiraÒ huns com os outros.

X.

Nas partidas que ficarem , fem que os fenhorios delias tra-

tem de as defpachar s feita a feparaçaõ , e acabada a defearga,

mandará o Provedor pôr Edital , de trinta dias de tempo
,
para

nelles as peííoas , a quem pertencerem as ditas partidas , acu-

daõ a manifeílalas
,
para que allim fe carreguem , e a feus tem-

pos íe paguem os direitos
,
que á minha Fazenda íe devem ,• e

aos que acudirem , dará o dito Provedor defpacho na forma

coítumada ; e dos que naó acudirem , mandará fazer relação,

em que fe declare os rolos , e arrobas de cada peíloa , com o

qual dará conta na Junta ,
por onde lè mandarão arrematar os

tabacos , de que naõ appareceraõ feus donos, na forma que até

agora fe fez, fem prejuízo dos fretes , e direitos, aonde a dita

Junta precederá , como lhe parecer juítiça.

XI.

O tabaco que fe houver de navegar para fora, para os Portos

Eftrangeiros , onde coftumaõ hir, pagará da fahida hum toftaò

por arroba , na forma que até agora íe pagava , e terá a mefma
liberdade

, que hoje tem
, ( e naó encontrar as ordens particula-

res,) e todo o Mercador o poderá navegar, e fahirá da dita Al-

fandega
, com hum Feitor delia , o qual o hirá meter a bordo

;

e na embarcação em que houver de hir , fe meteiàõ Guardas

,

em



em quanto effiver à carga , e o Guarda mor do mar , terá cui-

dado de vigiar de dia , e de noite, os navios que eíuverem a

ella, ou jà carregados, e terá a dita vigilância , até q íaiaó pela

barra fora i para que o tabaco fe naõ tire , nem baldee em ou-

tras embarcaçoens , ou barcos , e terá outroíi o dito Guarda
mor

,
juriídiçaõ para impedir

,
que aos ditos navios , naõ che-

guem barcos, ou outras quacfquer embarcaçoens, em que fe

polia fazer de (caminho. *

* Acha-fe derogcido , quanto ao toflao de direito da fabida no cap.

i. §. 2. do novo Regimento da Alfandega do 'Tabaco.

XII.

Todo o tabaco que fe embarcar para fora , íevará huma mar-

ca Real ,
que cada anno fe fará djverfa

,
para que no caio em

que le deícaminhem alguns rolos , fe conheçaõ pela dita marca,

lerem defeaminhados \ a qual fe porá nas cabeceiras , e ilhargas

dos rolos, e haverá hum livro da fabida , onde íe lance todo o
tabaco que for para fora, declarando-fe nos aílentos, quem o

defpacha, para onde, e em que navio carrega, para fe faberque

tabaco foi
,
para qualquer dos portos da Europa. E os manifef-

tos dos Mercadores fe apurem, quando fe entenda fer conve-

niente, que os ditos manifeítos fe defobriguem , e neíie parti-

cular, fe obfervaràó em primeiro lugar as condiçoens que tenho

promettido ao Contratador defle género , e Ley que fui fervi-

do mandar promulgar, em vinte e dous de Junho de mil e fete-

centos, com a limitação da Ley , feita em vinte e quatro de Se-

tembro do dito anno. E os Mercadores , ou quaefquer outras

peffoas que defpacha rem o dito tabaco para fora , faràõ os ma-
nifeftos , e mais termos na forma das ditas Leys.

XIII.

E como todo o tabaco vem regiftrado do Braíil , e feja mais

defficultoío o defeaminho , e os tranfgreííores deite género, po-

derão bufear meyos para o defeaminhar na mefma Alfandega,

aonde fe recolhe, e convir muito a meu íerviço , evitar todo o

prejuízo que pode refulrar á minha Real Fazenda : Hey por

bem
,

que o Provedor da dita Alfandega , ordene aos dous

Guardas do Almazem grande , em que fe recolhe todo o taba-

G co
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eo quando fe defcarregaô as Frotas, que por nenhum modo
deixem entrar no dito Almazem ,

peflba alguma , mais que os

donos delle, e os Mercadores, ou íèus Caixeiros
, que forem

com os ditos donos, ajudar as compras das íuas partidas , naó

confentindo por nenhum modo , Te abrao rolos , nem furem fe-

naõ em prefença de ambos os ditos Guardas , e depois de vif-

tas pelos compradores as amoítras , as faràò os ditos Guardas

meter nos mel mos rolos , fem ficar alguma de fora , fazendo

Jo^o pregar , e unir as roturas de íorte
,
que os rolos fiquem

outra vez fechados. *

* Jlcha-fe dada nova providencia ,
quanto á abertura dos rolos no

cap.5. §. 1. e 2. do novo Regimento da Alfandega.

XIV.

E parecendo que além dos ditos Guardas, devem aíTíítir ou-

tros Officiaes , o Provedor mandará aíTíítir, os mais que lhe pa-

recer
,
quando íe abrirem rolos no dito Almazem ; e porque a

porta delle fica na cafa do defpacho , terá da lua" Meia grande

cuidado em que a elle for , nao confentindo , entre peíToa algu-

ma de fufpeita ; e advertirá aos Guardas ,
que vindo á balan-

ça algum rolo roubado , ou diminuto, feraó logo expulfos;

e caíhgados com toda a feveridade
; por fer a lua principal

obrigação
,
guardar o dito Almazem ; e a porta que eíle tem

para o mar
,
por onde entra o tabaco

,
quando fe defearrega a

Frota , íe nao abrirá em nenhum cafo , fora do tempo da deí-

carga , e quando no tempo delia fe abrir , eílará na dita porta,

hum Efcrivaõ da Mefa grande , cada anno , alternativamente*

a cuja ordem eftará o Porteiro, e tudo o mais que pertencer á

boa arrecadação da entrada , e defearga do tabaco , naó dei-

xando íahir pela dita porta do mar, peíloa alguma.

XV.

E porque os defeaminhos dos Almazaens do Jardim, onde
fe recolhe o tabaco já defpachado peios Mercadores , depen-

dem de maior vigilância , nao coníentirá de nenhuma maneira

o Provedor
, que a porta que eítá dentro da Alfandega , e vai

para o Jardim , efteja aberta , íe nao em quanto for entrando

a par-
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a partida
,
que da Alfandega íahir dcfpachada , e em quanto

for paliando , mandará aíliítir hum Feitor á dita porta , e fe

naõ abrirá , fe naó quando houver de paliar outra dcfpachada.

XVI.

E para que na porta, que os ditos Almazaens tem para o
mar , haja maior reíguardo , mandará o Provedor afliílir a ella,

hum Feitor com o Porteiro, ordenando-Ihes, que naó deixem

entrar Frades , nem Clérigos , nem peífoas defconhecidas , e

de fofpeita , íe naõ os Mercadores que lá tiverem tabacos.

XVII.

Haverá na dita porta duas chaves , de que terá huma o Por-

teiro , e outra o Feitor, para que fe naõ abra, nem feche, fem
efiarem ambos , e havendo Mercador , ou Mercadores que
queiraõ caldear , refazer , e concertar o íeu tabaco , o dirão ao
Guarda mor , o qual dará parte ao Provedor, para mandar af.

íiílir hum Feitor no Almazem , em que fe beneficiar o tal taba-

co , com ordem
,
que nelle naõ deixem entrar peílba alguma

,

mais que os homens de trabalho, e o dono do tabaco , ou íeus

Caixeiros , naõ coníentindo levem couía alguma para fora.

XVIII.

E naõ havendo livres tantos Feitores
,
quantos forem os Aí.

mazaens em que fe concertar a tabaco , mandará o Provedor

hum dos Meirinhos , ou dos íeus Eícrivaens das varas , ou hum
Guarda , e finalmente repartirá os ditos Officiaes , como lhe

parecer, em forma que fe naõ falte a eflas cautelas,- e faltan-

do Officiaes, encarregará a hum a aífiílencia de dous Alma-

zaens , viílo eílarem muitos miílicos , affim de que naõ fuece-

da , íe defeaminhem tabacos de huns, para outros, de que

pode refultar prejuízo aos Mercadores , e à minha Real Fa-

zenda.

XIX.

E porque depois de fahirem os tabacos defpachados para o

Jardim , neceífitaõ muitas vezes de beneficio, e as cafas que

G2 ha
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ha nelle ,
nao faõ tantas , quantas os donos do dito tabaco,

para cada hum dellcs fe dar caía particular, em que fe lhes con-

certe : Hey por bem
,
que o Provedor as diílribua entre todos,

como lhe for poifivel ; mas em forma, que os que tiverem

grandes partidas , fiquem com os que as tiverem iguaes , e os

que as tiverem pequenas , em todo o caio os ajunte com aquel-

les, que as tiverem na mefma forma
; por ter moílrado a ex-

periência
,
que entrando com ruins partidas , fahiraõ com el-

las melhores.

XX.

Os Feitores , e Officiaes , que nos Almazaens ailiftem , teràõ

grande cuidado em naõ deixar paíTar tabaco, de nuns para ou-

tros , e às horas em que fe coítuma dar delcanço para comerem
os trabalhadores , os mandarão íahir para fora delles , e fecha-

rão as portas, e depois as virào abrir , para continuarem o íeu

trabalho , com tal cuidado
, que nao haja queixa , de que fe

perde o tempo por fua falta.

XXI.

E ao Guarda mor dos ditos Almazaens do Jardim , encar-

regara o Provedor, tenha grande cuidado em que o Porteiro,

Feitores, e mais Officiaes ,
que nelles aíhítem , nao faltem ás

íuas obrigaçoens em nenhuma das ditas circunítancias, e que

tome muito por fua conta , ver tudo o que fe faz peíToalmen-

te
j

para que a fua aíMencia , e refpeito evite os defeaminhos,

principalmente nos Almazaens , em que fe eítiver concertando

tabaco ; e o mefmo fará o Efcrivaò do feu cargo , e que todos

os dias infalivelmente ao fahir para fora , fejaõ apalpados os

trabalhadores ; e parecendo ao dito Guarda mor necelfario fa-

zer-fe a mefma diligencia com peíTbas de maior fuppoíiçaõ , a

mandará fazer em fua prefença
,
pelo mefmo apalpador ; e

achando-íe tabaco algum aos homens do trabalho , ou a outra

pelíba , dará parte ao Provedor, para que o mande prender,

fazendo primeiro auto da achada
,
que remeterá ao Conferva-

dor- e os homens de trabalho que forem achados com tabaco,

nao feraò mais admitidos a trabalhar nos ditos Almazaens,

além das mais penas
,
que por efte Regimento lhes faõ impof-

tas.

XXII.
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XXII.

E para melhor fe íervirem os Officiaes dos Almazaens do

tabaco, o Provedor da dita Alfandega , fará diftribuiçaõ nos di-

tos Officiaes , nomeando -os aos mezes,com tal igualdade, que

mó haja queixa ; e defta íorte íaberá cada hum , o que hade

fazer ; e faltando qualquer dos ditos Officiaes á íua obrigação,

o Provedor o mandará logo prender ; e dará conta na Junta ,

para fe proceder contra elle ,como parecer juftiça ; e advertirá

aos ditos Officiaes , que , o que naõ fizer o que deve a meu
Real ferviço, fera irremiffivelmente expulío do officio , além

das mais penas , com que ha de fer rigorofamente caítiga-

doi

XXIII.

E porque pode fer faelivel , que os homens que trabalhão

com os rolos , defcaminhem algum tabaco , ordenará o Prove-

dor, que nadelcarga dos navios , ao entrarem para Alfandega

os tabacos, as companhias dos trabalhadores fe diítribuiraõ em
tal forma

,
que huma companhia ande da porta , por onde en-

trar o tabaco para dentro , e outra da banda de fora , fem que

huns faiaõ pata tora, nem outros entrem dentro no Almazem,

e entre portas , paliarão os rolos huns aos outros , e acabado o

feu trabalho , leraõ mui bem apalpados
;
porque fiados em que

íe naõ faz com elles efta diligencia
,
podem fazer grandes def-

caminhos.

XXIV.

Ordenará o Provedor ao Guarda mor
,
que tenha muito cui-

dado em que os trabalhadores que caldeaó , enrolaô , e concer-

tao o tabaco, todas as vezes que fahirem para fora dos ditos Al-

mazaens,
(
que feraó as menos que for poffivel ) fejao infalli-

velmente apalpados •, e aos homens que nos ditos Almazaens

trabalhão nos carretos dos rolos, e embarques delles ,
prohibi-

rá totalmente entrarem nos Almazaens, em que fe eftiverem

concertando os tabacos j nem também poderá entrar nelles

Mercador , ou Caixeiro , íem licença do Guarda mói ; e quan-

do lha der, hirá com elles hum Feitor , ou Guarda, aos quaes

advertirá
,
que haó de incorrer na pena do perdimento de feus

H officios,
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officios, e nas mais que parecer, fe diffimularem ; ou confenti-

rem qualquer defeaminho ; e que fe nao tirem dos portos , em
que o Provedor os tiver nomeado , ou íeja no Jardim , ou na

Alfandega; e que em nenhum dos Almazaens delle entrem,

íem o dito Provedor os mandar.

XXV.

Nenhum Official da dita Alfandega, nem outra peíToa algu-

ma de qualquer qualidade , e condição que feja, entrará nos

Almazaens do dito Jardim
;
porque naô haja occafiaó de traze-

rem amoftras, nem de paflar tabaco ; e para o mefmo fim, ef-

tará íempre fechada a porta que vai da Alfandega, para os ditos

Almazaens , e a chave delia , em maõ do Provedor , que fo-

mente a mandará abrir
,
quando paliar tabaco defpachado , e

tanto que fe recolher , fe fechará logo , e guardará o dito Pro-

vedor a chave.

XXVI.

E porque da exacçaõ dos apalpadores que aíTiítem no Jar-

dim , depende muito a boa arrecadação do tabaco , lhes adver-

tirá o Provedor
,
que com o maior cuidado façaõ eíta diligen-

cia , e nao deixem veílir os trabalhadores
,
quando fahirem do

feu trabalho , em quanto nao eftiverem apalpados. E fendo ca-

fo , q o Contratador tenha má foípeita , de que algum dos apal-

padores nao fazem bem fua obrigação , o declarará ao Prove-

dor, o qual parecendo-lhejuíta, e racionavel, os deitará fora,

e metera outros, á fatisfaçaõ do dito Contratador.

XXVII.

Havendo algum quebrado, obfervará o Provedor na execu-

ção de íeus bens, o mefmo que fe manda no Foral da Alfan-

dega do Reyno ; o qual guardará em tudo o mais, que naõ for

dífpofto nefte Regimento, e que fe puder applicar a adminií-

traçaõ , e forma da Alfandega do tabaco.

REGI^



REGIMENTO
QUE HA DE OBSERVAR CONSERVADOR

""

do Tabaco defia Corte , e mais Confervadores , e Supe-

rintendentes dos portos defie Reyno , e Ilhas

adjacentes.

I.

TAnto que as Frotas do Braíil eftiverem das Torres para

dentro, o Prefidente da minha Junta do rabaco, ou quem
feu cargo fervir , terá avifo pela minha Secreraria de Eirado,

da chegada da dita Frota , e chamará Jogo o Confervador, que

com o Guarda mor do mar da fua repartição , e mais Officiaes

,

vá dar bufca nas embarcaçoens, e examinar com toda a exacçaõ

os forros delias , e das lanchas, de vante á ré , ou das cameras,

camarotes, e debaixo da tolda, batentes das portinholas das ar-

telharias, e achando tabaco nas ditas partes, procederá a pri-

zaô contra os Meftres Carpinteiros, e Calafates dos navios, em
que íe achar tabaco efcondido, de qualquer qualidade que fe-

ja, aílim por lhes fer piohibido, como por terem feito termo

no Brafil , em que fe obrigarão á pena de taes defcaminhos.

II.

E para as ditas bufcas , e diligencias , chamará os Patroens

mores , Meftres Carpinteiros, e Calafates da Ribeira das

Nàos de minha Coroa , e Junta do Commercio
,
que como Oí>

íiciaes do mefmo officio , faraõ efta averiguação, e tem ordem
minha para eftarem promptos , para tudo o que lhes mandar;

e as taes diligencias, fe faraó em íua prefença ,
para que fe exe-

cutem como convém a meu ferviço - e dará as ditas bufcas por

três vezes ,• a primeira á chegada das ditas embarcaçoens; a fe-

gunda no meio da defcarga ,- e a ultima no fim delia.

H 2 III.
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III-

Outrofim fará examinar as praças das armas, cartuxos, guar-

da-cartuxos
,
granadas, polvarinhos, e pedreiros nas fuás reca-

meras, e dentro das peças, e achando neftas partes tabaco,

prenderá os Condeítaveis , e Sota-Condeítaveis ; porque além

da íbbredita razão , tem feito termo de nas ditas partes naõ tra-

zerem tabaco , íugeitando-fe à fobredita pena.

IV.

Mandará também ver os barris, que fe defpejàraõ da polvo-

va , e achando tabaco em algum delles , procederá contra os

Meirinhos das náos, que por termo que fizeraõ , fe obrigarão

a dar conta dos defcaminhos
,
que íe acharem nos ditos barris.

E na mefma forma , dará bufca nas caixas da Botica , e achan-

do-íe nellas tabaco ,
prenderá os Cirurgioens

,
que por outro

termo fe obrigarão aos defcaminhos que nellas fe acharem.

V.

E ultimamente examinara as defpenfas , e payoes dos navios

da Junta , e Comboy , e procederá pelos defcaminhos
,
que fe

acharem nelles , contra os Payoleiros , e Difpenfeiros, que por

outro termo , que no Brafil fizeraõ , eftaõ obrigados a naõ tra-

zer tabaco, nem a confentir nas ditas difpeníás , e payoes,

obrigando-fe por elle , a ferem caftigados, com aquellas penas,

que eftaõ eftabelecidas por minhas Leys , contra os que o def-

caminhão.

VI.

E além das partes referidas , e nomeadas , fará bufcar , e

examinar todos os mais lugares dos ditos navios , e procederá

contra os culpados dos deícaminhos que fe acharem , na forma

das minhas Leys.

VII.

Tanto que entrarem os ditos navios , mandará deitar cadea-

dos nas efcotilhas , e elcotilhoens , o que encarregará ao Guar-

da



da mor do mar ; o qual meterá também Guardas nos fobredi-

tos navios , e eftes íeraõ nomeados pelo Contratador, no caio

que Eu naõ mande o contrario ; e os ditos cadeados fe naò
abrirão mais , que para fe tirar o tabaco , e mais fazendas que
fe houverem de defcarregar para as minhas Alfandegas : man-.

dará também fechar as portinholas das peças , de íorte que fe

naõ poílaó abrir , nem tirar por ellas outro qualquer género.*

* Eftes Guardas faõ boje nomeados
,
pelos Miniftros da Junta , e

Secretario.

viu.

Ordeno ,
que nenhum barco, lancha , ou outra qualquer em-

barcação, và a bordo dos navios das Frotas, que vierem do

Braíil , nem cheguem a elles por nenhum modo , e os que o
contrario fizerem , incorrerão na pena de açoutes , e lhes feraõ

queimados os barcos , e na mefma forma , e debaixo das meí-

mas penas incorrerão , os que depois de recolhidos nefle rio os

ditos navios , forem abordo delles das Ave Marias por diante,

em quanto naõ eítiverem deícarregados , ( falvo na urgentif-

fima neceílídade de tormenta , ou perigo do navio, ) e bailará

em qualquer dos dous cafos aífima referidos , a achada para

prova, e execução das ditas penas
,
que ferao inviolavelmente

executadas em todos, os que forem contra efta ordem.

IX.

Efta prohibiçao fe naõ entenderá com os barcos, que forem

aos ditos navios depois do Sol pofto, que faó mandados pela

repartição da Alfandega para o ferviço delia , e arrecadação

de minha Fazenda , nem pela repartição da Junta do Conr
mercio, pelo que lhe pertence.

X.

E porque os Capitaens , Medres , e Contrameítres de náos de

Frota, Comboy , e da índia , fazem termo no Braíil, em que

fe obrigaõ a naõ carregar ,nem confentir nos feus navios taba-

co algum de pó, nem de rolo, mais que o regiíhdo , e a naô

levar tabaco al^um a nenhum porto deite Reyno , nem Ilhas,

I e a
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e a vir em direitura a efta Cidade, os que trazem carga de taba-

co ;
e o naõ delembarcarem em outra parte , e a fazerem exa-

ctas diligencias nas íuas nàos por averiguar, íe vem nelias al<>um

tabaco defcaminhado , e a prender os culpados , e dar parte na
Junta , na fornia do Regimento que ihe mandei dar.

XI.

Tirará o dito Confervador devaça com toda a exacçaõ, para

averiguar, fe os ditos Cabos, Capitaens , Meftres, e Contrame-
fires obfervárao os ditos Regimentos , como deviaõ , ou falta-

rão á obfervancia delles
, para ferem caíligados ,• e de tudo o

que obrar no particular referido , e o mais que refultar das di-

tas diligencias, dará conta na Junta, como também do que
averiguar pela dita devaça.

XIL

Efta mefma ordem fe naõ entenderá com os navios que vie-

rem do Brafil, deftinados para a Cidade do Porto , e trouxerem

tabaco regiftado
,
que por condição tenho fó permitido ao Con-

tratador, para a fabrica que lhe concedi na dita Cidade.

DO QUE HA OE OBSERVAR ASSIM
dito Confervador da Corte , como os mais Conferva"

dores , e Superintendentes dos portos do mar.

I.

E Porque tenho refoíuto, que nenhuma peílba de qualquer

qualidade, e condição que feja , uze nefte Reyno mais

que fomente do tabaco do Brafil, fabricado nos meus Eítancos

Reaes, afiim deita Cidade, como da do Porto , e por nenhum
modo dos que tomaô os Eftrangeiros, produzido nas fuás ter-

ras, e Conquiftas, nem cm pó, nem em fumo, nem íimples, nem
compofto , ou miíturado com o tabaco das Conquiítas deite

Reyno , o Coníervador do tabaco, e mais Miniílros delle af-

fima declarados , tanto que chegarem aos portos deite Reyno
navios Eítrangeiros, ( de qualquer Naçaõ que fejaõ) em que

vem



vem o dito tabaco, de que elles ufaõ , hiraõ logo a bordo com
os feus Officiaes , e daraô bufca com toda a exacçaó em os di-

tos navios , e o tabaco que acharem aos Marinheiros
, pafíagei-

ros, e quaelquer outras peíloas , mandarão vir para terra.

II.

E porque os Eftrangeiros naÓ fiquem fem tabaco para feu

ufo, quando na chegada dos ditos navios fizerem nelles as ditas

bufcas , faberaõ dos (eus Capitaens, e Meflres o tempo que haq

de ter de demora naquelles portos , e deixarão em cada navio,

do leu tabaco , o que eítimarem lhes fera neceílario no dito

tempo que íe detiverem , e o mais que lhes houver de íervir

na torna viagem, mandai àó vir para terra, aonde o faraó pôr

em depoílto, na parte que lhes parecer mais opportuna, para

q íe nao deícaminhe , e eíteja com toda a fegurança ,• e no caio

que alguns dos navios fe detenhaõ mais tempo
,
que o declara-

do , lhes daràò do íeu tabaco depofitado, o que parecer necef-

fario para a detença, e á partida dos ditos navios , tendo já

dado á vela, lho mandarão entregar
, para íeus donos uíaiem

delle na viagem , com tal pontualidade, que nao haja queixa,

nem pela demora da entrega, nem pela diminuição, ou falta.
*

* Efle capitulo fe acha derogado por Ley de 22. de Mayode 1706
junta a ejie Regimento , e Decreto de 14. de Março de 1722. efoí

fe admitte manifejto ,
quando algum navio entra nefte porto ac~

cidentalmente
,
porque vindo em direita defcarga para elle

, fe
queima trretnífjivelmente o tabaco que fe acha.

III.

E mandarão pelos Officiaes que lhe parece»*, vigiar os navios

até íahirem pela barra fora ,
para que naõ deitem tabaco al-

gum em terra , e faraó todas as diligencias ,
que entenderem

precifas , e neceífarias , para que o dito tabaco fe nao poífa

tornar a introduzir em terra.

IV.

E havendo no deílriclo de quaefquerConfervadores,e Superin-

tendentes, peífoa , ou pelfoas, que íem embargo da dita pro-

I z hibjçaò,



hibicaõ, ufcm do dito tabaco ,
produzido nas terras , e conquif-

tas dos Ellrnngeiros ,• na forma aílima declarada , os ditos Con-

fervadores , e Superintendentes procederão contra elks a pri-

zaó , tomando por perdido todo o tabaco, que for achado a

quaiquer das ditas pellòas.

Os Confervadores , remetendo as culpas á Junta do tabaco /

os Superintendentes fentenciando na formadas LeyS eílabele-

cidas contra os tranfgreíTores dos deícaminhos defle género; eJ

o Confervador deita Corte , trará os autos á dita Junta , e os

fentenciará com os Miniítros de letras delia , na forma das di-

tas Leys, fem que as ditas peííbas fe poíTaõ efcufar por via al-

guma, ainda moílrando , e provando que lho deraõ , e o naò

comprarão.

VI.

E porque convém muiro a meu ferviço , evitar o damno
que fe pode feguir de fe introduzir neíte Reyno o dito tabaco,

o Confervador deita Corte , e mais Confervadores , e Superin-

tendentes , tirarão todos os annos huma devaça , dos deícami-

nhos deile tal tabaco, e procederão contra os culpados na for-

ma aílima referida.

FO<RMA QUE SE HA DE OBSERVAR
na Praça de Ca/cacs.

I.

TAnto que da Villa de Caícaes fe aviíiarem as náos da Fro-

ta do Braíif , ou houver noticia delias, terá grande cuidado

o iVleítre de Campo do Terço daqueíla Praça , em guarnecer a

marinha com a Cavallaria , e que nenhum barco , ou outra em-

barcação, vá abordo de navio algum , para evitar o baldearíe

tabaco ; e achando-fe que algum Barqueiro , ou outra qual-

quer peífoa foi abordo de navio, o mandará prender, e a to-

dos os que o acompanharão , ainda que coníte , naò trouxei aõ

tabaco,
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tabaco , e reprczarlhe-ha o barco, e os naô foltará fem ordem

minha, a quem dará conta, individuando todas as circunf-

tancias que houver ,
para mandar executar nos ditos prezos as

penas cominadas nos Editaes
,
que nos aimos antecedentes

mandei fixar nas partes publicas , e coftumadas da dita Villa.

ÍI.

Achando-íe que em algum barco , ou em outra embarcação

íe baldeou tabaco de qualquer qualidade , e em qualquer quan-

tidade que leja , mandará reprezar as ditas embarcaçoens , e

tomar por perdido todo o tabaco que for achado
, que fará

depoiitar por conra , e pezo cm maõ da peíToa que lhe pare-

cer , e fará dar buíca pelos Officiaes do Terço mais capazes,

e intelligentes , em todos os barcos , e embarcaçoens que vie-

rem do mar ; advertindo ,
que naÕ fejao filhos da terra aquel-

les , a quem encarregar eftas diligencias. £ prezos os Barquei-

ros , e mais complices , os remeterá com o tabaco
; que lhes

for achado, a eíta Corte, ao Deíembargador Confervador

do tabaco ,
para lhes fazer perguntas , e proceder ás mais di-

ligencias que lhe parecerem neceílarias.

III.

Em quanto entrarem ss ditas Frotas deita barra para den*

tro, mandará, que de todo o barco que chegar ao porto da

dita Praça , fe lhe dê parte , e terá prevenido , que nenhuma
pelfoa ponha pé em terra , nem defearregue fato , nem outra

alguma coufa , lem lhe mandar fazer a dita bufea , e proce-

der a prizaõ contra os cuipados , como liça dito.

IV.

E porque pode fueceder , que fem embargo de todas eiras

prevençoens , e diligencias , fe defeaminhe algum tabaco , e o

tirem para terra , eleondendoo em cafas de Ecclefiaíbcos, Con-

ventos, e outras partes , o dito Meítre de Campo mandará fem

dilação , dar buíca nos ditos Conventos , cafas , e mais partes

onde houver noticia , ou íufpeita que ha tabaco ; o que fará to-

das as vezes que tiver a dita fufpeita , ou noticia ; e todo o que

K íor



for achado , íe tomará por perdido , e procederá a prizaõ con-

tra os culpados feculares ; e da culpa que refultar aos Eccle-

íiafticos, me dará conta ,
para a mandar remeter a feus Jui-

zes competentes.

V.

Depois de recolhidas as Frotas para dentro , mandara o di-

to Meítre de Campo ter a meíma vigilância nas embarca-

çoens , que forem áquella Praça , e continuará em todas ellas

a mefma diligencia , em quanto os navios da dita Frota eftive-

rem á defcarga
j

pois em todo o tempo delia ha o mefmo
perigo de íe poder tirar por alto tabaco dos navios , o qual

poderá fahir em barcos da barra para fora , e bufcar o porto

da dita Praça, como mais livre,- e aflim convém, que em
todo o tempo da dita defcarga , haja no dito porto toda a cau-

tela , para que fe naõ deícaminhe.

VI.

Aos Cabos dos Fortes fugeitos á jurifdiçaõ daquella Pra-

ça , encarregará o dito Meítre de Campo o mefmo cuidado

,

para que nas paragens onde- fe pôde deíembarcar , tenhaõ

toda a vigilância nos barcos, e embarcaçoens que chegarem

a ellas , e naô confintaõ tirar tabaco algum , tendo para eíte ef-

feito as vigias , e fentinellas necelTarias ; e o tabaco que acha-

rem nas bufcas , e diligencias que fizerem o tomaráõ por per-

dido , e prenderão os culpados , e daraó parte ao dito Meítre

de Campo , o qual os remeterá na forma afíima declarada.

VII.

E porque na dita Praça de Caícaes ha muitos barcos , ca-

ravellas , e embarcaçoens
, que todo o anno navegaõ para

alguns portos do meu Reyno , e Domínios , Coita de Caf-

tella , e para outras partes da Europa , de que poderá vir ta-

baco, para fe introduzir neíle Reyno ; mandará o dito Meí-

tre de Campo dar bufca , e varejos em todas as embarca-

çoens que chegarem dos ditos portos , e ter ncllas todas as

meímas vigilâncias que lhe tenho encarregado , a reípcito dos

navios



59
navios do Braíil

,
para que de nenhuma parte , por aquella

Praça , nem pelos portos de lua juiiídiçaõ , íe pollaÓ intro-

duzir tabaco neíte Reyno.

VIII.

E de todas as tomadias de tabaco dos navios do Braíil

,

caravellas , barcos, e mais embarcaçoens, teraõ os Officiaes,

Soldados , e mais peifoas que as fizerem , hum toítao por

arrátel , ou feja de pó , ou de rolo, que tenho ordenado á

Junta lhe pague na fóma , e com as condiçoens neíte Regi-

mento declaradas.

IX.

Nos navios que fahem deite porto de Lisboa pela barra

fora para o Norte , e portos de Caítella , e mais partes te-

rá a mefma vigilância , para que á fahida da barra , fe naò ti-

re delles tabaco, prohibindo hirem a bordo, procedendo

contra os que lá forem , como aíTima fica dito , fazendo con-

tinuar nos barcos as bufcas ,• e mais diligencias. E porque

fuecede ,
que as ditas embarcaçoens que fahem deita barra

para fora , tornaõ arribadas por refpeito do tempo , e fe di-

Jataô alguns dias , em todos os que alli eftiverem , naõ con-

fentirá que vao a bordo , e terá nas embarcaçoens que tive-

rem do mar a mefma vigilância , e parecendo-lhe que pode

meter Guardas a bordo , o fará , nomeando para eítas oc-

cupaçoens, os Soldados que lhe parecer, reprefentando-me

o falario ,
que lhes devo dar , ou mandar pagar.

X.

O meímo fará obfervar a refpeito dos Portuguezes , e Ef-

trangeiros que vierem arribados á dita Praça , por qualquer

incidente que os defvie de fuás navegaçoens , ou para tomar

mantimentos , e íaberá delles a caufa porque arribarão , e

que tabacos levaõ , e para que parte , e em quanto naõ fa-

hirem , fará ter as meímas cautelas, que ficaõ referidas,- e

íendo cafo , q fem embargo de todas as precauçoens , íe tire

algum tabaco , o dito Meítre de Campo reprezará o navio

,

K. 2 ou
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ou embarcaçoens , e me dará conta.

XI.

E quando o dito Meftre de Campo fahir da dita Praça

para efta Corte, ou outra qualquer parte , ob.fervará, e exe-

cutará o Sargento Mayor da lobredita Praça , e íua falta

,

o Capitão mais antigo
;
que em feu lugar fervir, tudo o que

aííima dito mando , faça o Meftre de Campo , e lhe encarre-

go o cuidado em todas as fobreditas diligencias , com a exac-

çao , e vigilância em rodo o tempo, para fe evitar o pre-

juízo ,
que da falta delias pode refultar a taõ útil rendimen-

to , como he o do tabaco
,

que por eítar applicado á de-

fenfa deite Reyno , he negocio mais importante a meu Real

ferviço.

XII.

E achando o dito Meftre de Campo ; ou quem em fua

falta feu lugar fervir
, que além do que lhe mando obfervar,

faõ neceííarias outras precauçoens , e diligencias , as fará exe-

cutar
;
e íem embargo do que naô for expreífo nefta forma

,

obrará nos cafos occurrentes , o mais que lhe parecer con-
vém , à boa arrecadação de minha Real Fazenda 3 e de tu-

do me dará conta.

RE
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REGIMENTO
QUE SE HA DE OBSERVAR NO ESTADO DO BRASIL,

na arrecadação do tabaco.

I.

HÀverá na Cidade da Bahia , e Pernambuco hum Miniftro

de letras ,
que fera hum Deíembargador da Relação

,

em o qual lugar tenho nomeado o Defembargador Jofeph da

Cofta Corrêa, que íervirá de Superintendente
;
e em Pernam-

buco o Ouvidor , aos quaes tenho encarregado a aífiftencia dos

defpachos , e boa arrecadação do tabaco , para a qual íe faraó

os livros neceílarios , em que fe lancem os aííentos por dous Ef-

crivaens, e hum Juiz da balança, como hoje fe obferva, e o
dito Miniftro rubricará os taes livros.

*

* Acha-Çe derogado pelo Regimento dasCafas da InfpecçaÕ do Bra-
ftl do i. de Abril de 175 U

II.

Afliftirá o dito Miniftro na cafa deputada para o deípacho,

na qual haverá huma Meia grande ; e terá dous Efcrivaens

,

os quaes fe aíTemaràó , hum defronte do outro , e efcreverá

hum no livro da Emmenta , e outro no do Rcgifto , fazendo

ambos , e cada hum em feu livro , titulo a cada navio fepara-

do, com papel baítante, onde fe vá aílentando com feparaçaõ,

para que fe naó confunda hum navio com outro ; e o meímo
fará o Juiz da balança no íeu livro ,• e o Efcrivaõ da Emmen-
ta tomará no feu livro os pezos, aífim^da maneira que o Juiz

da balança os tomar no feu, e tudo fe hirá feguindo na forma

abaixo declarada.

L III.
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Eflará defronte, c perto da balança hum bofete pequeno com
íeu aílento , aonde aíTiítirá o Juiz com o feu livro , e viiàõ os

carregadores pedir licença ao Miniftro para pezar, e dnr-íe o
nome de quem carrega , e para cjue navio , ao Juiz da balança ,

declarando-íe a peíToa para quem fe remete,- e feito o primeiro

pezo , dirá o Juiz da balança para a Meia grande em voz alta

ao Efcrivaó da Êmmenta : Tal navio, em tantos de tal mez,
defpacha Foao : e logo o dito Efcrivaó , bufeará o titulo de tal

navio, e hírá aíTcntando os pezos no dito livro , na forma que

lhes for dando o dito Juiz , e lhe refponderá
, para lhe confiar

que o ouvio , e percebeo o que lhe difle, e acabada a partida,

fomará cada hum para íi, e (ornado que feja , dirá o dito Juiz:

Acho tantos rolos, com tantas arrobas, e tantas livras j e com
taes marcas. E ajuílado hum com o outro , fará o Eícrivaõ da

Emmenta, termo de encerramento, em que aílinará o Meílre,

ou a peílba que fizer as fuás vezes , em como recebeo os ditos

rolos em fuás lanchas
, para mandar a bordo do feu navio

; e

feito o aífima dito , dirá o Efcrivaó da Emmenta do Regiílo :

Em tantos de tal mez defpachou Foao para tal navio , tantos

rolos , com tantas arrobas , e tantas livras , e com taes marcas,

como parece do livro da Emmenta , folh. e do canhenho da ba-

lança folh. e paílar-fe-ha logo biihete pelo Efcrivaó da Em-
menta , em que diga : A folha do livro da Emmenta , flca5

lançados tantos rolos , com tantas arrobas , e livras ,
que def-

pachou Foao para tal navio, com tal marca. Em que aílinará o

Mimftro com o nome inteiro, e regiílado pelo Efcrivaó do Re-
giílo, dizendo : Fica regiílado a folh. tantos de tal mez, e an«

no: e atíinará com o feu fobrenome ; e os ditos bilhetes hiraò

na lancha , ou lanchas que levarem o tabaco, para que confie

,

vai deípachado , e ficai áõ na maó dos Contramcílres , os quaes

naó fahiráó dos bordos dos feus navios, cm quanto eíliverem á

carga ; e fe por algum acontecimento íahirem delles ; deixarão

a peíloa que melhor lhes accõmodar, para ficar em leu lugar,

com o mefmo cuidado, a fim de que naõ tenhaõ depois , a me-
nor defeulpa , nem haja o menor defeaminho ;

porque haven-

do algum, o dito Contrameílre fera caítigado com as penas,

que fui fervido eftabelecer por minhas Leys
,
para depois con-

fei irem



ferirem os ditos bilhetes com a dita Emmenta , e car<ra dos na-

vios, os quaes naõ liaõ de partir leni a dita conferencia , e deí-

pacho do livro do Regiíto, da carga de todo o tabaco
,
que

cada hum levar , que fe ha de lançar nelledepois de fechada a

Emmenta
,
para que do tal livro do Regido , Jevem os livros

fechados , e lacrados , com as Armas Reaes , e letras do finete

que digaó : Para a Junta do tabaco. A apreíentar ao Provedor

da Alfandega do tabaco. Em os quaes ha de hir expreílado to-

do o tabaco da carga de cada navio ,• a faber: Carregou Foaò
tantos rolos , com tantas arrobas , e tantas livras com taes mar-

cas, a entregar a Foaò ,• e conferirão tudo depois de a (finados

os conhecimentos pelos Medres, os quaes para a dita conferen-

cia , haõ de apreíentar os íeus livros dos conhecimentos ; e os

Contrameílres , os do Portalò, e os ditos bilhetes dos de (pa-

chos
,
por naõ haver confufaõ , ou defeulpa , e embaraço, que

por algumas vezes luecede nas preíías , com que nas antevef-

poras da partida da Frota coílumaõ aífinar.

IV.

Ao pé de cada balança , haverá huma fornalha
, para que o

Marcador que houver de marcar os rolos, aífim que fe peza-

rem os ditos rolos , e fe fizer cada pezo ; e fe diller : A marca

de tal navio j a peça o Miniífro , e pegue logo nella o dito

Marcador , e a meta no fogo , e tanto que cahir o rolo da ba-

lança , lhe ponha logo a marca na coftura ao comprido , e fe

tiver mais coíluras , em cada huma lhe porá a mefma marca
,

para confiar que naõ foi aberto.

v.

Haverá hum Guarda mor com feu Efcrivaõ , na forma que

fui fervido refolver, o qual andará provendo as fentinellas nos

poílos das entradas , e fahidas , e meterá Guardas nas embarca-

çoens que vem á vela, e trazem tabacos, rodando as ditas em-

barcaçoens de noite , e de dia, para evitar os deícaminhos- e

outro í\ haverá mais hum Guarda livros , e Porteiro da Cafa do

deípacho

L 2 VI
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VI.

Ordeno , e mando aos Coronéis, que com todo o cuidado,

per íl, e pelos feus Sargentos mores , Capitaens , e mais Of-

ficiaes dos feus Regimentos, e partidos onde fe lavraõ tabacos,

facaò logo conduzir , fem dilação alguma , todos os annos o ta-

baco que os lavradores tiverem beneficiado, e recolhido, tan-

to para a Cidade da Bahia , como para as mais partes do Bra-

fil , aonde ha tabacos, e que vem aÃim por mar, como por ter-

ra , defcarregar nos Trapiches, que tenho determinado , na for-

ma que fe declara no capitulo feguinte ; e o que naõ guardar

ella ordem, ( o que naó efpero ) quer íeja Omcial de milícia ,

quer Lavrador , fera prezo na cadea por rempo de três mezes,

e pagará para as obras delia , cem mil reis.

VIL

As embarcaçoens que trouxerem tabaco de qualquer parte

que vierem , daràõ fundo junto ao Trapiche, e Aímazaens, que

fui fervido eleger para efte eífeito , e fera a qualquer hora que

chegarem, para íogo fe porem fentinellas ; e no meímo tempo
dará o Meftre parte ao dito Minifíro -

y
o que cumprirá , íòb pe-

na de fer prezo na cadea , e pagar cem mil reis para as obras

delia; e debaixo das meímas penas , nenhuma das ditas embar-

caçoens que trouxer tabaco, ou caixas, chegara a bordo de na-

vio algum , antes virá em direitura ao dito Almazem , deftina-

do para o tabaco , e trazendo íò caixas de alfucar , hiràõ aos

Trapiches coítumados.

VIII.

E porque todo o tabaco ha de vir para o Trapiche , e Aíma-
zaens deftinados para elle , o que for em pàos por enrolar , da-

rá o dito Miniftro licença a íeus donos
,
pezando-lhos primeiro

à íua vifta, para o levarem aos Aímazaens , e cafas onde fe co£

tumaô enrolar , e beneficiar,- o que fe fará com toda a arreca-

dação, e declaraçoens neceílarias, e depois de enrolado , e be-

neficiado, o tornarão a repor com toda a fidelidade , e íe tor-

nará a pezar na mefma forma , íob pena , íe aífun o naõ fize-

rem,
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rem , de ferem caftigados com as que tenho cftabeíecidas contra

os defcaminhadorcs do tabaco; por quanto todo ha defahirdos

ditos Almazaens defpachado, correndo a Emmenta no iivro

delia , na forma afltma declarada no capitulo deite Regimento.

IX.

E para que melhor fe faça efta arrecadação, ordeno que ha-

ja
i ( como couía precifa , e neceílaria ) três lanchas com Solda-

dos ; e em cada huma leu Cabo , e todos fubordinados á ordem
do Guarda mor

,
para fazerem as diligencias na forma feguinte.

Faraó ronda de aia, e de noite, regiftando as embarcaçoens que

forem a bordo dos navios da Frota , e achando alguma que leve

tabaco fem o deípacho referido,
(
porto que com effeito feja

pezado, e fihido do dito Almazem ) o dito Cabo, íeguindo as

ordens do Guarda mor , no cafo que efteja prefente , e na íua

falta, a trará comíigo a dar parte ao Miniftro,- e as peíloas que

forem na dita embarcação, viráó prezas
,
para o Miniftro man-

dar proceder contra ellas , na forma das minhas Leys. E o Ca-

bo que faltar ao que lhe mando , fera privado do feu poíto , e

degradado para Benguela por três annos, como também os Sol-

dados , fem remiíía5 alguma : falvo , o que vier delatar, diante

do Miniftro em fegredo , fem que o communique a peífoa al-

guma , e o dito Miniílro o terá também.

X.

Botar-fe-ha todos os annos bando ,
para que qualquer Mari-

nheiro, ou peííoa que íouber, que em qualquer navio vai taba-

co defcaminhado, e o vier delatar ao Miniftro
, (

qual lhe guar-

dará todo o fegredo
, ) e com o meímo lhe dará em dinheiro o

valor da ametade do dito tabaco , como também a parte que

tocar ao delator, e a outra parte fe remeterá ajunta do tabaco,

em tabaco , vifto fe lhe pagar em dinhero ; e no meímo bando

fe declarará
,
que todos os Meftres , e Arraes de quaefquer em-

barcaçoens que chegarem a bordo dos navios de Frota, trazen-

do tabaco, ou caixas, eftando ella carregando , íem primeiro

virem ao dito Almazem da balança , defpacharem com o Mi-
niílro , feraõ degradados para Angola por ties annos , e paga"

ràõ mil cruzados para as deípezas do tabaco, e o barco lera

M queima-
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queimado, e fe o Meftre , ou Arraes for preto , íeiá degra-

dado rres annos para galés.

XI.

Farfe-ha todos os annos hum caderno , para que em prefen-

ça do Governador, e Capitão General do Eítado do Braíil > e

Pernambuco, com a aífiftencia do Efcrivaõ de minha Fazenda

Real , hirem todos os Contrameírres dos navios da Frota , náos

da índia , e do Comboy , fazer termo, em que aífinem todos,

no qual fe declare, q fe nos feus navios for algum tabaco de ro-

lo, ou de outra qualquer caíta
,
que naõ eíleja tomado razaô

delle, com aífento feito no livro do Regido, e portalò, paga-

rão cinco toíloens por cada arrátel , e fera o tabaco perdido,

e fe de menos, vindo carregado no regiíto, feja caítigado com
as penas dos tranígieífores do tabaco; por quanto nas vigilân-

cias, diípoíiçoens, e cuidado dos Contrameítres , confiíte toda

a boa arrecadação, e para melhor a fazerem , daraõ bufea nos

feus navios em todas as caixas, banis, e ranchos, cm que pode-

rá vir tabaco, fem que peífoa alguma lhes poíla impedir fazer

efta diligencia,- e fe houver quem lha impeíla , eftando no Bra-

íil, hiràõ dar parte ad Miniftro Superintendente deite género,
o qual caítigará os aggreílbres na forma da Ley.

XII.

O ditos Contrameftres , feraó também obrigados a mandar á

íua viíti , e do íeu fiel , dar furo de parte a parte, pelo feu Ta-
noeiro , ou peífoas que para iífo tiverem , em todas as pipas,

barris de agua, e de outras quaeíqner coufas, que entrarem pa-

ra dentro dos íeus navios, para verem fe levaõ tabaco de qual-

quer caíta que feja, e achando-o, viram dar parte, ou a manda-
rão dar logo ao Miniítro Superintendente do tabaco, com todo

o fegredo , e havendo peífoa, ou peílòas que lhe impeçaõ o fa-

zer a tal diligencia, darào , ou mandarão dar parte ao dito Mi-
niítro, que procederá contra eílas, como parecer juítiça.

XIII.

E do mefmo modo os Capitaens , e Meítres dos navios , aí-

finarão
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finarão também outro termo , feito pelo Efcrivaõ c!e minha

Real Fazenda, em que fe obriguem a naò cooperar per íi,nem

por outra qualquer peííoa, a que nos feus navios íe leve taba-

co algum , íem ler defpachado pelo Miniílro , na forma declara-

da neíte Regimento , debaixo das meímas penas por minhas

Levs eílabelecidas, e com toda a vigilância , e cuidado façaõ

exaclas diligencias
,
para faberem fe nos íeus navios vai algum

tabaco de qualquer caíra que íeja defeaminhado , e fabendo no
Erafil , daràó logo parte ao Miniílro que aííiíle ao deípacho del-

le ,
para proceder contra elles , com as penas eítabelecidas no

capitulo fetimo deite Regimento , contra aquelles que o tive-

rem levado aos navios fem o deípacho referido. E depois de

partida a Frota, daràõ no diícurfo da viagem duas, ou três

vezes bufea nos feus navios- e fe por algum acontecimento,

fem embargo das diligencias que lhes mando fazer , os ditos

Capitaens , Medres, e Contrameíires fouberem , que vai algum

tabaco defeaminhado em íeus navios
,
prenderão os tranlgref-

íores, e os trarão prezos, a entregar á ordem da Junta da Ad-
miniílraçaõ do tabaco , como também o tabaco que íe lhes

achar, exceptuando fomente o que for para uío da viagem das

lobreditas peííoas.

XIV.

Ordeno outrofim,e mando, que pelos Tribunaes aonde per-

tence , fe expreífe em hum capitulo do regimento , aos Cabos

das Frotas do Braíll
,
que antes de partirem delle , ao embarcar

da Infantaria , e gente do mar , vaõ os ditos Cabes com os feus

Tenentes, e Contrameíbes, a dar buícas muito exaélas nos ca-

marotes, ranchos, barris, e caixas, e no mais que nos ditos na-

vios fe embarca
,
para verem íe vem algum tabaco de qualquer

caíla que feja deícaminhado, e achando-o
, prenderão as peííoas

que o trouxerem ; e no difeurfo da viagem , façaõ mais vezes

efta diligencia , e dern bufea a tudo do Porão para ííma , e dif-

to, e do mais que fueceder , feraõ obrigados os ditos Cabos, a

mandar fazer auto pelos Elci ivacns , e Meirinhos dos feus na-

vios , e de tudo dem logo parte , aífim como chegarem a Lisboa,

no dito Tribunal do tabaco, entregando nelle os autos que ti-

verem feito 5 e também os meímos Cabos feraó obngados,
quando derem os Regimentos aos Capitaens dos navios da Fro-

M 2 ta
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ta, ( como he efhlo ) nas antevefporas da fua partida, a decla-

rarem cm hum capitulo dos meímos Regimentos, a que os di-

tos Capitaens façaó em feus navios , as meímas diligencias aí-

íima declaradas, para que aíTim confie
, que as fizciaõ

, e dar
cada hum a mefma conta ,• e íabendo-fe por qualquer via que
íèja , faltarão á menor circuníhncia defíe Regimento, íeraó

caíhgados huns, e outros , com as penas determinadas por mi-
nhas Leys ; e tudo o aííima referido obíervaráò na mefma for-

ma os meus Capitaens mores, e de viagem das náos da carreira

da índia, Meíires, e Contrameftres delias.

XV.

Todos os Ferreiros , Serralheiros , e Cuteleiros do Eftado do
Brafi! , em cada anno faraó termo , em que íe obriguem a naó

fazer marca alguma de ferro, ou outro qualquer metal, na for-

ma, e como as que fe mandarem fazer para le marcarem os ro-

los, debaixo das penas por minhas Leys eítabelecidas
,
que in-

violavelmente fe executarão nos tranfgrelfòres.

XVI.

Os Meftres Carpinteiros , e Calafates, aíTim das náos da ín-

dia, e do Comboy
,
que vierem para efta Cidade de Lisboa,

Porto, Viana , e Ilhas , faraó termo , em que fe obrigue a naó

levarem tabaco nos forros dos taes navios , de vante á ré, co-

mo também pelos da camera , camerotes, e dos debaixo da tol-

da , e por dentro dos batentes das portinholas âa artelharia , e

nos forros das lanchas , na forma declarada no capitulo antece-

dente.

XVII.

Os Condeftaveis , Sotacondeftaveis , aíTim das nãos da índia,

Comboys, como dos mais navios da Frota
,
que vierem para as

partes no capitulo aíTima referidas, faraó também termo , cm
que fe obriguem a naó trazerem tabaco na praça de armas,

nem nos cartuxos, guarda-cartuxos ,
granadas, polvarinhos,

pedreiros , nas fuás recameras , e dentro das peças, na forma

referida.

XVIII
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XVIII.

Da mefma forte faràÕ termos os Deípenfeiros , e Payo-

Jeiros das fobreditas náos
,
que naõ traràõ tabaco algum nas

defpenfas, e payoes.

XIX,

O meímo termo faràõ na forma declarada nos capitulos an-

tecedentes , os Cirurgioens das fobreditas náos , em que fe

obriguem a naô trazerem tabaco algum nas caixas das Boticas,

debaixo das mefmas penas.

XX.

Os Meirinhos, e feus Officiaes , e Fieis das náos da índia,

e Comboy , faraó outrofim termo na forma referida , em que

fe obriguem a naõ trazerem tabaco algum , nos barris que fe

defpejao da pólvora , com comminaçaõ de encorrerem nas

melmas penas.

XXI.

Os Meffres das náos da índia , Conframefrres , Carpintei-

ros , Condeítaveis , e Sota-condeítaveis , Calafates, Cirur-

gioens , Meirinhos , feus Officiaes , e Fieis , Defpenfeiros , é

Payoleiros , faraõ outrofim termo, na forma declarada nos

parágrafos aíTima ; e mando o façaõ os que tem fimilhantes of-

íicios nos navios , Comboy , e da Frota.

XXII.

Os Capitaens , Meftres, e Contrameftres dos navios
,
que

navegao para Viana, e mais portos , e Ilhas, faraõ termo de
naó levarem tabaco algum para os ditos portos

, pelos ter pro-

hibidos, excepto o que vier regiftado, na forma aííima expreíía-

da
,
para a Cidade do Porto ; por quanto por condição permiti-

da ao Contratador deite género nefte Reyno , haõ de vir mil

rolos de tabaco para a fabrica , que lhe tenho concedido haver

N na
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na dita Cidade ; o qual mando venha com a mefma arrecada-

ção
,
que nos cnpitulos aíTima eftá declarada ; e os Officiaes

fimilhantes aos aífima nomeados nefte Regimento, que trou-

xerem tabaco defcaminhado nos lugares dos capítulos aífima

apontados , incorrerão nas penas cftabelecidas por minhas

Leys j contra os tranigre flores do tabaco.

XXIII.

E outrofim faráõ termo na forma declarada , todos os Ca-
pitaens , Meflres , e Contrameftres

, que navegaõ para eíta

Cidade ,
de naõ hirem ao Porto , Viana , nem Rios de Gal-

liza arribados por quererem : falvo, íe houver tal temporal,

que a todos confte , naó tiveraõ outro remédio , e nefte caío

Terào taes vigias os Capitaens , Meflres , e Cont rameflrcs ,

com que fe naó tire tabaco algum , lembrando-fe dos ter-

mos que tem feito.

XXIV.

Todas as pefibas que pizarem tabaco para fe vender, sífim

na Cidade da Bahia, como na de Olinda, e Recife , faiàõ

termo , em que fe obriguem a naõ o venderem a peífoa algu-

ma que lho for comprar , mais que huma quarta , em quanto

a Frota íe detiver nos ditos portos.

XXV.

Todos os Trapicheiros da Cidade da Bahia , e Recife de

Pernambuco, farào também termo na melma forma, em que

fe obriguem a naõ recolherem nelles caixa , ou fecho de allu-

car , fem examinarem , íe nellas vay algum tabaco ,
para o

que as poderão furar de parte a parte , íbb pena de cinco an-

nos de degredo para Angola , e de três mil cruzados para as

defpezas
,
que por minhas ordens fe fazem com os Officiaes,

que para a dita adminiflraçaõ tenho mandado crear no Brafil.

XXVI.
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Ordeno , e mando , que todo o tabaco que íe embarcar pa-

ra a Cofta da Mina , íeja da terceira , e Ínfima efpecie , inca-,

paz de carregar para o Reyno ; e o Juiz da balança
,
que te-

nho nomeado ,
pela grande intelligencia , e conhecimento que

tem das qualidades do tabaco , tanto que as embarcaçoens

eftiverem para carregar para a dita Coita, vá a cafa do def-

pacho do tabaco, com o Superintendente, e em fua prefença

examinará , rolo por rolo , dos que haõ de hir , para que por

nenhum acontecimento fe embarque outro
, que naõ íeja das

qualidades aflima referidas,- e outrofim, Te nao embarque ta-

baco algum para a dita parte , fe naõ da cafa do defpacho j e

para fe fazer o dito exame
,
precederá primeiro licença do di-

to Superintendente , o qual aíTiítirá em peíloa , a todos os que

fe fizerem j a qual averiguação lhe recomendo , íe haja nella

com íummo cuidado, e vigilância , e leve comfigo o Efcrivao

da Emmenta
,
para tomar em caderno os pezos por extenfo,

o nome de quem carrega , e o da embarcação ; e feita a car-

ga , paliará o dito Efcrivao bilhete ao Medre
,
para o Efcri*

vaõ do Regido lhe paíTar certidão, em como fica defpacha-»

do pela Mela do defpacho do tabaco, e fem ella naõ partirá.

XXVII.

E porque tudo aílíma declarado nefte Regimento, pode

com o tempo fazer-fe precifo o acerefeentar-fe , ou diminuir-

íe : ordeno , e mando
, que a Junta a feu arbítrio, poífa ac-

crefeentar , ou diminuir tudo o que entender fer mais conve-

niente a «meu ferviço, e reípeitar a maior utilidade delle.

N 2 REGI-



REGIMENTO
DOS SUPERINTENDENTES

com o accrejcentamento dos Capítulos

22. e 23.

EU EIRey faço faber
,
que tendo coníideraçaõ ás utilida-

des que minha Fazenda recebe , havendo Miniftro de le-

tras nas Províncias do Reyno
,
que com a occupaçaõ de Su-

perintendentes da Adminiftraçaõ do tabaco, conheçnõ dos

deícaminhos delle ,e procedaõ contra os tranfgreflbres da Ley,

que fobre efte particular mandei fob-eítabelecer , fui fervido

nomear cinco Miniftros
,
para que cada hum na fua Provín-

cia ufe dos poderes , c alçada, que por eíte concedo, pela

maneira feguinte.

I.

Que os Superintendentes do tabaco
,
poíTao entrar com al-

çada nas terras da Rainha , minha fobre todas muito amada , e

prezada mulher; nas do Infantado, e nas terras da Caía de

Bragança , e de todos , e quaefquer outros Donatários, e man-

dar a ellas feus Officiaes > fazer as diligencias que forem neceí-

íarias.

II.

Que os Corregedores , Provedores , Ouvidores , é Juizes

de fora dem toda a ajuda , e favor neceífario aos Superinten-

dentes , e cumprimento a feus precatórios , com toda a pon-

tualidade , e que naõ o fazendo aífim , dem os ditos Superin-

tendentes conta na Junta da Adminiítraçaõ do tabaco.

III.



53

III.

Que os Meirinhos , e Efcrivaens hao de fer nomeados pela

Junra , e haverão de ordenado , o Meirinho cincoenta mil reis,

com obrigação de ter effeclivos dous homens que o acompa-
nhem j o Eícrivaó trinta mil reis por anno.

IV.

Que em todas as partes onde forem , fe lhes ha de dar apo-

fentadoria nas terras da Coroa, e de quaeíquei Donatários,

por tempo de hum mez lómente em cada terra , fe tanto durar

a diligencia, como íe daõ aos mais Miniítros em diligencias do
meu ferviço.

.• V.

Que fendo neceíTario aos Superintendentes alguns Officiaes,

os pedirão aos Miníítros das Comarcas , e elles lho^daiáo, pre-

cedendo efta diligencia a todas as mais.

VI.

Que* fendo neceíTario para algumas diligencias, poííao os Su-

perintendentes- nomear, e dar provimento a outras peílo^s, que

levantem varas , e firvaó de Meirinhos , como coítumaõ fazer

os Corregedores das Comarcas em algumas occafioens
, para

prenderem delinquentes, ou em aperto de conduçoens , e car-

ruagens,o qual provimento naõ fera mais
;
que para a tal função.

VII.

Que as diligencias que forem fazer os ditos Superintenden-

tes , feráõ pagos a féis toftoens por dia , o Meirinho a quatro-

centos reis , o Efcrivaõ trezentos reis, fora elerita, os homens
da vara a cem reis cada hum

, pelos bens dos culpados , para

fe evitarem deícaminhos de minha Fazenda , e para caíligo

dos delinquentes.

O VIII.
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VIII.

Que poíTaõ executar per fi , e feus Officiaes todos os culpa-

dos , arrematando-lhes os bens neceífanos em Praça publica,

na forma da Ley , aííim pelas penas , como pelas cuflas

IX.

Que poíTaõ com os feus Officiaes , vifitar todas as embarca-

çoens, da mayor até a menor,tendo noticia que nellas íe delca-

minha tabaco, e fazer nella tomadias , e prender os culpados

X.

Que devem julgar as tomadias, como até agora faziaõ os

Confervadores , appellando por parte da Juítiça nos crimes, e

nos cafos eiveis , teráo a alçada dos Corregedores das Comar-

cas.

XI.

Que fendo neceííario a cada hum dos Superintendentes fazer

algum aviío , de parte de donde naõ haja correyo , como no
Reyno do Algarve , ou por fora do correyo de qualquer parte,

fendo o negocio taõ grave, que pofla mandar correyo, e de

terra em que o nau haja
, poífaÕ os ditos Superintendentes

mandar próprio , a que eu mandarei pagar por onde tocar.

XII.

Que os ordenados dos Superintendentes , ( que haõ de fer

duzentos e cincoenta mil reis por anno a cada hum, ) fe lhes

paguem no Eítanco da terra em que aífiítirem com a íua caía,

aos quartéis , como fe faz aos mais Julgadores, e na mefma for-

ma fe pagará aos Officiaes , que haõ de aífiílir com el/e na mef-

ma parte , para eílarem mais promptos.

XIII.

Que fe naõ poderão auzentar os Superintendentes das Pro-

víncias
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vincias, fem licença da Junta ; e auzentando-fe com ella , ou
tendo legitimo impedimento cada hum dos Superintendentes,

firvaõ em íeu lugar os Corregedores das Comarcas , cada hum
na fua , com declaração

,
que de todo o impedimento , darão

os ditos Superintendentes conta na Junta.

XIV.

Que vifto eu fer fervido defocupar de todas as mais occupa-

çoens os Superintendentes , naõ lejaõ obrigados a apreíentar

no Defembargo do Paço
,
para feus defpachos , mais que cer-

tidão da Junta , como fatisfizeraò ao que por ella lhes foi man-

dado , e que no fim dos quatro annos de íuas occupaçoens, íe

lhes tomará reíidencia como os mais Miniftros.

XV.

Que poíTaô mandar meter nas cadeas publicas , e nas dos

Caftellos, que tiverem cadeas, em que mais convier, as pef-

íoas que prenderem , ou mandarem prender , e que as pelíòas

a cujo cargo eíHverem , acceitem os prezos iem duvida alguma.

XVI.

Que os moradores do Reyno do Algarve , no crime do ta-

baco, naó gozem do privilegio da homenagem , fem embargo

da Ord. do lib. 2. tit. 60. in principio , em que lhes foi conce-

dido o privilegio de Cavalleiros , poílo que peaens íejaõ.

XVII.

Que os Governadores das Armas , e Cabos de guerra , dem
aos ditos Superintendentes toda a ajuda , e favor neceíTario, c

lhes mandem dar toda a Cavallaria , e Infantaria que lhes pe-

direm para as diligencias de meu ferviço, e para efre effeito

mandarei eícrever aos Governadores das Armas, para elles or-

denarem aos Governadores das Praças, dem ajuda, e favor

aos Superintendentes , e naõ fe lhes dando , daráõ conta na

Junta.

O 2. XVIII.
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XV III.

Çue poiTaô entrar em Conventos de Frades , e dar bufca

nelles , lendo lhes neceíTario,- para o que mandarei efcrever

aos Prelados , lhes naò impidaõ as diligencias , nem dificultem

as entradas , confiando aos Miniftros } que nelJes fe achaÓ al-

guns defcaminhos.
*

* VejaÕ-fe as Rezoluçoevs de Sua Mageflade, tomadas em Cotiful-

ia da Junta de 29. de Julho de 17 13. duas de 26. de Julho de

17 14. e a ultima de 27. de Julho de 1757.

XIX,

Que poífaÕ entrar em cafa dos Titulares, e em todas as

mais , íem excepção de peílba alguma.

'
. XX.

r

Que nenhum Goutò, com qualquer privilegio que tenha,

valha aos culpados no crime do tabaco , e que delles feráÓ tira-

dos pelos Superintendentes, e Teus Oíficiaes, e prezos, ou em-

prazados os OfHciaes dos Coutos que lhos quizerem impedir.

XXL

Que haõ de tirar devaça geral cada anno, na cabeça das Co-

marcas , e íe tiverem noticia , que em alguma das Villas das

Comarcas, em que efriverem devaçando , houve defcaminhos

do tabaco, ou lhes for requerido pelos Contratadores ; hiráo

á dita Villa tirar deVa^a , e tomarão as denunciaçoens que lhes

forem dadas pelos Contratadores , ou por qualquer outra pef-

foa , em qualquer parte aonde lhes forem dadas , e fentencia-

ráô os feitos dos culpados , dando appellaçaõ , e aggravo pa-

ra a Junta , como até agora o faziaÕ os Confervadores, e con-

tra os aufentes procedcráõ por Éditos.

XXIL
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XXII.

E porque a experiência tem moftrado, que affim os Contra-

tadores das Comarcas, como os feus RamciroSj por paixoens

particulares fe querem vingar de feus devedores
,
para o que re-

querem aos Superintendentes , mandem a partes diftantes os

Meirinhos , e Efcrivaens, para vencerem falarios , que mui-

tas vezes tem fuecedido ferem mayores que as dividas ,• em
grande damno , e detrimento de meus Vaííallos : ordeno , e

mando, que nas Cidades, Villas , e Lugares em que houve-

rem Meirinhos do tabaco, e ncllas tiverem devedores, com-

mettaò eílas diligencias aos taes Meirinhos, e no cafo em que

naò haja os ditos Officiaes na parte , onde eftiverem os ditos

devedores , as commetteráô os ditos Superintendentes áquel-

Jes Officiaes do tabaco ,
que eítiverem em menos difíancia dos

lugares aonde refiduem , ou morarem os ditos devedores.

XXIII.

Que podão os Superintendentes levar as aíTinaturas
, que le-

vaõ os Corregedores das Comarcas, na forma difpofta pela Ley
do Reyno.

XXIV.

Que para fe mandarem fequeítrar , e embargar os bens dos

Reos , na forma que declara o £. i. da Ley inferta , na que fe

paífou em Junho de feifeentos e fetenta e féis , daráõ os Supe-

rintendentes conta á Junta.

XXV.

Que poíTaô os Superintendentes tomar as querelas na forma
da Ley

, paliada em Junho de feifeentos e íetenta e íeis, \. E
os Peaens.

XXVI.

Que pofTaõ os Superintendentes , feus Officiaes, criados, e
peflbas que os acompanharem , ufar das armas, na forma que
pela Ley do Reyno o ufaó os Corregedores das Comarcas.

P XXVII.
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Que fe dê poíTe aos Superintendentes na primeira Camera,

cabeça de Comarca , da Província de cada hum dos Superin-

tendentes , em que a forem tomar.

XXVIII.

Que para melhor effeito de tudo o que nefte Regimento íe

comem, mandarei eferever a todos os Donatários do Reyno,
para poderem entrar os Superintendentes , e os que feus car-

gos fervjrem , em Tuas terras, a devaçar, e prender, e fazer

as mais diligencias , para arrecadação de minha Fazenda , e

caítigo dos culpados forem neceílarias , e que os piezos os po-

dei áo mandar levar para as cadeas que lhe parecer , e que os

Donatários em tempo de hum mez , eícrevaõ ás Juítiças de

fuás Villas, e terras o fobredito.

XXIX.

Que nas devaças perguntarão
, pelos que delinquiraõ do

primeiro de Janeiro de íeifeentos e fetenta e fete em diante.

XXX.

Que a Ley procede contra todos os que pizarem tabaco, ou

moerem qualquer quantidade que feja.

XXXI.

Sue os Superintendentes hao de trazer vara , e que poíTaó

entoar até quantia de dous mil reis , fem appellaçaõ, nem
aggravo, para as deípezas de minha Fazenda, as pelfoas,

que defobedecerem a fuás ordens.

XXXII.

Como os Superintendentes haõ de fer Juizes , naõ fó em
quanto ao crime , mas também no eivei : ordeno , e mando,

que



que nas dividas do tabaco, de que naõ houver efciito , que

excederem a quantia de dous mil reís , naõ pollaõ fazer pe-

nhora nos bens dos devedores, fem que primeiro juíufiquem

as luas dividas , precedendo primeiro lentença.

XXXIII.

Que havendo delinquentes Soldados ,* Officiaes , e Cabos

de qualquer qualidade que fejaõ , os Superintendentes os pof-

fao prender per fi , ou paíTar precatórios para os Auditores os

prenderem , e naõ lhes dando cumprimento , dem os Superin-

tendentes conta na Junta , e neíla forma mandarei eícrever

aos Governadores das Armas.

XXXIV.

Que commettendo erros os Officiaes dos Superintendentes,

os paíTaõ íulpender , e prover outros por tempo de três mezes,

os de que daráõ logo conta na Junta , com os autos da fuípen-

faõ.

xxxv.
-

Que tanto que acabarem as devaçns , daráõ conta á Junta,

fazendo relação do que delias confiar, e dos culpados que neí-

las pronunciarão , e prenderão. E reíultando culpas contra al-

guns Religiofos, ou Ecclefiaíticos, as faráõ tresladar logo,

e as remeterão a íeus Prelados , e Juizes competentes , de

que daráõ conta á Junta , para Eu niíTo tomar a refoluçaõ

que for mais conveniente a meu ferviço.

XXXVI.

Que procurarão com todo o cuidado faber , fe em algumas

terras das luas Províncias fe íemêa, piza, ou vende tabaco

fora do Efraneo , ou por alguma via fe defcaminha , e tanto

que diflb tiverem noticia, fem dilação alguma hiráõ a ellas

,

(
pofto lhes naõ feja requerido pelos Contratadores , ) e pro-

cederão contra os delinquentes na forma da Ley , tirando as

teftemunhas que lhe forem neceíTarias para í Qmario,ou devaça.

P 2 XXXVII.
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XXXV II.

Que o Superintendente que aiTiftir no Reyno do Algar-

ve
,
procederá nas matérias de feu officio , com íubordinaçaõ

fó á Junta , e independente do Governo do dito Reyno , e

que naô poíTa fer avocada cauía alguma do tabaco , á Ouvi-

doria do Governo do dito Reyno.

XXXVIII.

Que nos livramentos , em que naÕ hou.vçr parte
,
pelos de*

minciantes naõ quererem accuíar, e nos que rcfulrarem das

devaças tiradas ex officio, façaÓ os Efcrivaens dos Superin-

tendentes , o officio de Promotores da Juftiça , offerecendc*

por parte delia os libellos.

XXXIX.

Que efíe Regimento fe regiftará nas cabeças das Comarcas,
e nas Védorias geraes ; o qual terá a mefma força de Ley , e
leu vigor , e íe cumprirá em tudo , como nelle fe contem.

PENAS-
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PENAS.
ESTABELECIDAS CONFO l RME AS L EYS

promulgadas nos ânuos de mil e fetecentos , e de vinte e

oito de Setembro do dito anno , fetenta e quatro Jeten-

ta ejeis , oitenta e quatro , oitenta e nove , e noven-

ta e féis , contra os tranjgrejjores do defcaminho

do tabaco , refoluçoens , e mais ca/os em que

nellas fe incorre
,

L

TOda a peíToa de qualquer qualidade que feja , que femear

tabaco , ou mandar femear , e os que forem íocios na di-

ta íementeira , e os que derem a eila ajuda , ou favor.

II.

Aífím mefmo , todas as fobredítas peíToas de qualquer qua-

lidade que lejaõ
, que pizarem , ou mandarem pizar, e forem

focios na dita manufactura , derem a ella ajuda, ou favor, ou

o obrarem por qualquer modo que feja.

III.

O morador da cafa em que , com fua noticia , ou confenti-

mento fe pizar tabaco
, ou fe recolher algum ,

que fe haja def-

caminhado por alguns dos fobreditos modos , ou fimilhantes

aos declarados.

IV.

Os que o venderem , ou comprarem fora dos lugares para

ilTo deltinados , e Eflancos por mim permittidos , e derem aju-

da , ou favor , e forem outrofim íocios na mefma compra , ou
venda , e por qualquer outro modo nella cooperarem.

Q v.
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V.

Os que tirarem tabaco fem defpacho, ou deícaminharem de

alguns navios, e o introduzirem nefte Reyno, e Uhas adja-

centes , e Eftado da índia ,
para nelle o fabricarem ,

ou ven-

derem por íi , ou por outrem ,
quer feja de pó , quer de ro-

lo , e os que derem para o dito deícaminho ajuda , ou favor 7

por qualquer modo que íeja.

VI.

E aflím mais as fobreditas pefloas, que nefte Reyno, e Ilhas

adjacentes , e Eftado da índia , introduzirem tabaco de Caftcl-

la , ou de outro qualquer Reyno eftranho por negociação \ e

os que derem ajuda , e favor , ou de alguma maneira coopera-

rem no de tabaco de pó , e de rolo, para o introduzirem defca*

minhado neíte Reyno, e mais partes aífima referidas.

i

VIL

E todas, e quaefquer peíToas
, que em coches , liteiras,

e feges , carros , e beftas , ou por qualquer modo o carrega-

rem , com íciencia de fer tabaco defcaminhado
,
quer íeja

de pó ,
quer de rolo.

VIIL

Os Medres , e Contrameftres
,
que trouxerem menos ta-

baco daquellc, que lhe vier carregado no Rcgifto , ou demais

,

com fciencia de que o trazem.

IX.

Os Meftres dos navios , ou embarcaçoens
, que vindo do

Brafi! , Maranhão , e mais Conquiítas para efte Reyno , ou
Ilhas adjacentes, tomarem porto eftranho voluntariamente ,

e

nelle fizerem efcala , naõ fendo por evidente perigo do mar,
ou Coflarios.

X.
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E os Pilotos dos ditos navios , ou embarcaçoens , que ft>

rem participantes, ou fcientes na dita entrada de tomar por-

to eftranho voluntariamente.

XI. v

Os Meftres dos navios , ou embarcaçoens
, que correndo

com o tempo , ou corridos dos inimigos, tomarem porto eftra-

nho ,
por nao poderem de outro modo evitar o perigo , fe em

quanto eítiverem nelle',
( qúé fera Fó , cm quanto nao ceifar

aquella caufa ) comerciarem , ou confentirem fe tire tabaco.

XII.

Qualquer peílba
,
que tirar , ou ajudar a tirar das ditas env

barcaçoens o dito tabaco , ou der ajuda , ' ou favor para o dir

to defembarque.
|

<

.-

XIII.
"

I

'
'.

O dono do navio
, que foi comprehendido por participante,

ou fciente na culpa de entrar em porto eftranho.

XIV.

Os Capitaens , Meítres , e Contrameftres de quaefquer na-

vios , ou embarcaçoens
,
que fahindo defte porto carregados

de tabaco
, lançarem algum em qualquer parte defte Reyno

,

ou em outro algum porto
,
que nao feja aquelle

,
para onde

tem manifeftado , vao carregados.

Q 2 PENAS
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PENA S.
TODAS AS SOB REDITAS P ESSOAS DE

qualquer qualidade que JejaÕ ,
que nos ca/os e/pecificados

nos Capítulos atras e/critos incorrerem } JeraÕ puni'

dos , e ca/ligados com as penas abaixo declaradas nos

Capítulos Jeguintes,

.

.. - . i

I.

OS Fidalgos incorrerão na pena de perdimento , e confíf-

caçaô de todos os feus bens , e em féis annos de degredo

irremiiíivelmente para Africa. E introduzindo tabaco por ne-

gociação do Reyno de Caftella , ou outro qualquer eftranho,

além do perdimento, e confífcaçaõ de bens, feráõ degradar

dos por dez annos para a Praça de MazagaÕ. *

* Ley de 24. de Setembro de 1700. Cap. 44. iit. 6. do Reg. antigo.

Ref.de 13. de Outubro de 1689.

II.

Os Cavalleiros das três Ordens Militares , feráó fentenciados

pelo Juiz que neíte Regimento lhes tenho nomeado , o qual

tomará as denunciaçoens delles, e procederá a condemnaçaõ

em primeira inftaneia , dando appellaçaõ , e aggravo para a

Meia das Ordens ,- ao quaí Juiz feráó remetidas das mais par-

tes do Reyno as culpas dos Cavalleiros
,
que reíultarem das

devaças que tirarem , ou denunciaçoens que tomarem os Mi-

niftros feculares , dos defeaminhos do tabaco ,• o que aílim fui

lervido reíolver , como Graõ Meílre das ditas Ordens.
*

* Ley de 1689.

III.
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iii.

E os que naõ tiverem o foro , e gozarem do privilegio de

Nobres , incorrerão na pena de perdimento , e confiícaçaó de

todos os íeus bens , e feráõ degradados cinco annos para o

Braíil. E introduzindo tabaco dos Reynos eftranhos por nego-

ciação, teráõ degredo dez annos para Angola, e perdimento

de bens.*

* Ley de 24. de Setembro de 1700. Cap. 44. tit. 6. do Reg. antigo.

Ref. de 13. de Outubro de 1689.

IV.

Os mecânicos , que incorrerem nos cafos aílima efpecifíca-

dos , e forem abaítados de bens , lhes feráó todos confifcados,

e teráò a pena de açoutes , e cinco annos de galés. Na meí-

ma pena de açoutes , e galés incorrerão y fe introduzirem ta-

baco por negociação dos Reynos Eílrangeiros.
*

* Ley de 1700. e 1674. e 1676.

y.

Os Meílres , e Contrameítres , que trouxerem tabaco de

menos daquelle que lhe vier carregado no Regifto , ou demais,

com fciencia de que o trazem , incorrerão na pena de perdi-

mento, e conhTcaçaõ de feus bens, e de dez annos de degredo

para a índia , aonde naõ poderão nunca mais ler Meftres , ou
ter occupaçaõ alguma de mandar , excepto a de Marinheiro*

* Ley de 27. de Outubro de 1684.

VI.

O Mcílre do navio , ou embarcação
, que vindo do Brafil,

Maranhão, e mais Conquiíias para efte Reyno , e Ilhas adja-

centes , tomar porto eíb anho voluntariamente, e nelle fizer

eícala , naò fendo por evidente perigo do mar , ou Colíàrios,

além do perdimento de todos os íeus bens , e confiícaçaó del-

k ies,
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les ,
perJcráõ também a parte que tiverem no dito navio , ou

embarcação 5 e incorrerá nas mais penas referidas no Capitulo

aílima.
*

* Ley de 24. de Outubro de 1684.

VIL

Nas mefmas penas incorrerão os Pilotos dos ditos navios,

e embarcaçoens
;
que forem participantes , ou fcientes na di-

ta entrada de tomar porto eítranho voluntariamente. *

* Ley de 24. de Outubro de 16S4.

VIII.

E os fenhores das ditas embarcaçoens, ou navios, que To

rem participantes , ou fcientes na culpa de entrarem no dito

porto voluntariamente , perderão a parte que tem nos ditos

navios , ou embarcaçoens , e íerá condemnado em dous mil

cruzados , e em quatro annos de degredo para Africa. $

* Ley de 27. de Outubro de 1684.

ÚL

E os Medres dos navios , ou embarcaçoens , aue corren-

do com o tempo , ou corridos dos inimigos , tomarem algum
porto eítranho

, por naõ poderem por outro modo evitar o
perigo , fe em quanto eítiverem nelle ,•( que fera fó em quan-

to naô ceifar aquella cauía ) commerciarem , confentirem, ou
permittirem fe tire tabaco , incorrerão na pena de perdimento,

e confifcaçaõ de todos os íeus bens, e feráò degradados dez

annos para o Eftado da índia.
*

»

* Ley de 27. de Outubro de 1684.

X.

Na mefma pena afllma referida , incorrerá toda aquella pef-

foa
,
que tirar , ou ajudar a tirar das ditas embarcaçoens o dito

tabaco , ou der ajuda , ou favor para o defembarque.
*

* Ley de 27. de Outubro de 1684. XI.
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XI.

Os Capitaens , Mertres, e Contrameftres de qiiaefquer na-

vios, ou embarcaçoens , que fahindo derte porto carregados

com tabaco , lançarem algum em qualquer parre deíle Rey-

no , ou em outro algum porto
,
que naõ feja aquelle para on-

de tem manifeftado , vaõ carregados , os quaes tabacos hiráõ

marcados com a marca Real , e outra particular
7
que hade

ter o Contratador, e naô fahiráò da Alfandega, fem primei-

ro ferem marcados ; e os Mertres faraó o mefmo maniferto,

dos rolos que carregarem j íendo os carregadores obrigados

a moílrarem asdeícargas, aííinadas pelas peíToas que o dito

Contratador tiver nas partes ,
para onde for carregado o dito

tabaco , dentro em íeis mezes , e naõ o fazendo , ou naõ

moítrando outro algum legitimo impedimento , incorrerão na

pena de perdimento, e connfcaçaõ de todos os feus bens:

com declaração , que erta pena fe naõ entenderá com os fia-

dores , nem quanto a alguma outra corporal
,
que fica importa

aos que defcaminhao ; mas fomente feráõ obrigados á fatisfa-

çaõ do tabaco, que he a de quinhentos reis por anatei.
*

* Ley de 19. de \funho de 1700.

CASOS, EPENAS
Em que incorrem Soldados

,
que defcaminhao tabaco , e os Cabos

que o confentirem , e naõ derem parte aos feus Governado-

res das Armas , e ajuda , ou favor ás Juflicas , para pren-

derem os Soldados pelo mefmo delito do tabaco , e dos Contra*

tadores , e feus Rendeiros , e Tendeiros que o venderem , al-

terando o preço da taxa , trabalhadores , e mais pejjoas que

o defcaminhao na Alfandega , e Eftanco.

I.

OS Soldados que forem achados defeaminhando , ou ven-

dendo tabaco, ou fe lhes provar, que o venderão em
qualquer quantidade,

(
por limitada que feia ) perderão todos

K2 05?
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os feus ferviços , e feráo irremiíTivelmente degradados cinco

annos para o Reyno de Angola.
*

* Ley de 21. de Janeiro de 1696. e Refol. de 3c. de Abril de 168 i.e

cap. 48. tit. 6. do Regim. antigo,

II.

Todos os Officiaes de Guerra
, que fouberem

,
que algum

Soldado defcaminha , ou vende tabaco , e naõ proceder con-

tra elle a prizaô , e naó derem conta aos íeus Governadores

das Armas , percaò os feus ferviços, e fejaò privados dos pof-

tos que tiverem ,* e o mefmo fe executará naquelles Officiaes

de Guerra ,
que naõ derem favor ás Juíbças ; para prende-

rem os Soldados por eíle delicio.

III.

O Contratador que for deite género, feus Adminiítradores,

ou Rendeiros naò poderão alterar o preço que lhes eftá taxado

para a venda do dito tabaco , aífim por groílò , como por

miúdo
j
quer feja nefte Reyno , ou Ilhas comprehendidas no

feu Contrato ; e fazendo o contrario , affim elle Contratador,

como feus Adminiítradores , ou Rendeiros , incorrerão na pe-

na dos tranfereíTores do dito venero.
*

* Condição 1%. do Contrato.

IV.

Os tendeiros que venderem tabaco , teráõ huma taboleta

com os preços por que fe vende , aonde bem , e claramente fe

polia ver , e ler de todos os compradores ; e toda aquella peí-

foa que vender tabaco por mayor preço, que o declarado na

dita taboleta , ou a nao tiver na tenda na Forma referida , pa-

gará pela primeira vez , cem mil reis , e terá dous mezes de

pi izaõ , e por tempo de hum anno , naõ poderá ter tenda de

tabaco , ou de outro algum género ; e pela fegunda vez , terá

a pena pecuniária , e de prizaõ em dobro , e ficará incapaz de

ter mais em íua vida , tenda de tabaco, ou de outro qualquer

género. * V.

* Ley de 19. de Outubro de 1700. Ley de i6y6.
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y.

Os Trabalhadores , c mais peíToas, que entraõ , e trabalhão

na Alfandega , e nelía roubarem tabaco dos Almazens , íeráõ

fenteneiados a arbitrio da Junta , e naõ poderáõ mais entrar

da porta da Alfandega para dentro.

vi.

Os donos que da dita Alfandega tirarem algum tabaco, da-

quelle que tiverem defpachado , e pofto no Jardim , feráõ

fenteneiados a arbitrio da Junta , e lhes fera prohidida a en-

trada da Alfandega.

VII.

Os trabalhadores , e mais peíToas
, que afllffem na manufa-

clura do tabaco , e entrarem das portas do Eílanco para den-

tro , e nelle fizerem defcaminho, feráô punidos a arbitrio da

Junta , e naò poderáõ nunca mais trabalhar na dita manufa-

clura , nem a ella íer admittidos.

VIII.

Todas as fobreditas penas impoítas nas fobreditas peíToas

de Fidalgos , Cavalleiros das três Ordens Militares , edos que

naõ tendo o foro , gozarem do privilegio de Nobres , e Me-
cânicos, fe entenderão, incorrendo neilas

,
pela primeira vez;

porque pela fcgunda he em dobro, e pela terceira em tresdo-

bro.
*

• Ley de ^.de Junho de i6?6.

IX,

E para que todo o referido íe polia executar promptamen-
te , poderáõ os Confervadores do tabaco , e os Corregedores

do Crime da Corte , e do Crime da Cafa do Porto , e os Cor-

regedores das Comarcas , tomar querelas, e denunciaçoens

contra os tranfgreíTores do tabaco , as quaes poderáõ dar em
S publico 9
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publico , ou èm (egredo os Eftanqueiros , ou qualquer Offi-

cial de Juftiça , ou pcílba do povo
;

e nos caíos acima refe-

ridos , em que vindo do Brafil , ou de qualquer das Ilhas

,

tomarem porto eftranho voluntariamente ; e no de em elle co-

merciarem tabaco
,
poderáõ os complices no mefmo delicio

denunciar em publico , ou em íegredo , fe lhes perdoará tam-

bém a mefma culpa, fem que fe proceda contra elles pelacon-

fiíTaõ, que de fi meímo fizeraõ , em caio que naõ provem a

denunciaçaó ; eem cada hum de todos os caíos acima relata-

dos , levarão os denunciantes , que fizerem certa a tranfgref-

faõ das Leys
, ( á margem citadas, ) levará o denunciante , o

que por eílas eílá determinado ; e refutando das ditas quere-

las , e denunciaçoens culpados , os remeterão os Miniítros

perante quem fe deraõ , prezos com fuás culpas , aos Superin-

tendentes das Comarcas • e nefta Corte, ao Confervador do

dito género
, para as fentenciarem na fórma, que lhes eílá de-

terminado.
*

* Ley de 27. de Outubro de 1684. e Ley de 3. de Jtmho de 1676.

X.

Aos comprehendidos nefte crime do tabaco lhes naõ paíTa-

ráÒ cartas de feguro , nem Alvarás de fiança , nem teráõ nel-

les lugar os privilégios dos Coutos, nem lhes valerá privilegio

algum ; ainda que tenhaõ o de Soldado , ou outros incorpo-

rados em direito ; porque todos hey por derogados , como fe

delies fizera expreíía , e declarada menção. te

* Ley de 1674. e acerefeentada 110 a?mo de 1676. por Decreto de 23.

de Mayo.

PEIo que mando ao Preíídente da Junta da AdminiítraçaÕ

do tabaco , e Deputados delia
,
que hora faõ , e ao dian-

te forem , cumpraò, e guardem efte Regimento , e o façao

inteiramente cumprir, e guardar , aífim pelos Miniíhos , e

Officiaes da fua repartição , como por todos os mais do Rcy-
no , como nelle fe contém ; e quero, que tenha força de Ley;
e mando, que depois de por mim aífinado fe imprima, para

que feja notório a todas as pelfoas , a quem tocar a fua ob-

fervaneia
j
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íervancia ; e efíe Regimento hey por bem
,
que tenha força

y

e vigor de Ley , lem embargo de quaefquer Leys , ou Or-

denaçoens, que o encontrem
,
que por efte hey por derogadas,

como íe de cada huma delias fizera expreíla mençaõ ; e que-

ro, que valha como fe foíle Carta paílada pela Chancellaria
,

poíio que por ella naò paíle , fem embargo das Ordenaçoens

do liv. 2. tit. 39. 40. e 44. que difpoem o contrario. Louren-

ço Gomes de Araújo o fez em Lisboa a 1 8. de Outubro de

1702. Tioiilo de Vafconcellos da Cunha o fiz eícrever.

REY

Marquez das Minas P.

Regimento da 'Junta da AdminiflraçaÕ do tabaco , que V.

Mageftade he fervido mandarJe objerve na direcção defte gene m

ro , e que tenha força de Ley , e naÕpajje pela Cancel/aria.

Para V. Mageftade ver.

S2
Tref-



V-

Traslado da Ley promulgada no amio de mil e fetceemos , em de-

zanove de Junho do dito anuo.

DOm Pedro por graça de Deos Rey de Portugal , e dos

Algarves dáquem , e dálem Mar em Africa , Senhor de

Guiné, e da Conquifta , Navegação, Commercio de Ethio-

pia , Arábia , Períia , e da índia , &c. Faço faber aos que ef-

te meu Alvará com força de Ley virem
,
que entre as condi*

çoens, que fuy fervido approvar no prefente arrendamento do
tabaco, que Dom Pedro Gomes ajudou com minha Fazenda,

fe contém em huma
, que todo o tabaco, que for para as Pra-

ças, do Norte , e Itália, irá marcado com a marca Real , e

com huma particular
, que elle Contratador ha de ter ,

para

o que aífiílirá elle , ou as peflòas, que elíe nomear , ao dcfpa-

cho do tabaco
, quando fe defpachar, e nao poderá fahirda

Alfandega para o Jardim, fem primeiro ferem marcados, e

que os Medres faráõ o mefmo manifeíto dos rolos, que carre-

garem , e que feraó obrigados os carregadores a moítrarem

as defeargas afíinadns pelas peííòas, que elle Contratador tiver

nas ditas Praças dentro em féis mezes , e que nao moftrando

legitimo impedimento , ou nao íatisfazendo
,
poderá elle

Contratador denunciar dos carregadores , e feus fiadores , co-

mo fe foífe deícaminho feito nefte Reyno >• e que ferao con-

denados na importância do valor do dito tabaco , bailando ,

para prova das deuunciaçoens, huma certidão das licenças, e

guias
,
que íe lhes tiveffem dado , para o que fe faria Ley, em

que aflim fe declara íTe ,• e pelo muito que convém a meu fer-

viço , e ao alivio de meus vaflallos , que fe evitem os delca-

minhos do tabaco
,

para que com o feu rendimento fe evitem

outros tributos , e impoíiçoens , com que íe gravaráõ os po-

vos, fe elle naõ produzir, o que he neceíIario,para o cumputo

de hum milhão , e oitocentos mil cruzados prometido em Cor-

tes : Hey por bem de declarar porefte Alvará , que daqui em
diante fe obíerve o referido como Ley , debaixo da pena im-

pofta na dita Condição
;
para o que mando ao meu Chanceller

mor, que faça publicar eíle Alvará na Chancellaria , e invie co-

pias delle fob meu fello , e feu final ás Comarcas do Reyno.

E mando a todos os Miniftros , Deíembargadores , Conegc-

dores , e mais Officiacs de Juftiça , a que o conhecimento dif-

to
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to pertencer , cumprad , e guardem 5 e façaõ inteiramente

cumprir , e guardar eíte Alvará
,
que terá força de Ley , de-

baixo da pena
,
que nelle íè contém ; e erte fe regiftará nos li-

vros do Deíembargo do Paço, Caía da Supplicaçaò , e Rela-

ção do Porto, aonde íimiihantes Leys fe coftumao regiftar.

Braz de Oliveira o fez em Lisboa a vinte e dous de Junho de

mil e fetecentos. Francifco Galvão o fez efcrever. Rey. Duque
Prefid.Por Decreto de Sua Mageítade de 19.de Junho de 1 700.

Francifco Mouzinho de Albuquerque. Foy publicada nefta

Chancellaria mor do Rèyno eíía Ley de íua Mageítade por

mim D. Francifco Maldonado, Moço Fidalgo da Cafa do di*

to Senhor, e Vedor da fua Chancellaria. Lisboa, o primeiro

de Julho de mil e fetecentos. Dom Francifco Maldonado.

Traslado da Ley promulgada em /eis de setembro de mil e

Jetecentos.

DOm Pedro por graça de Deos Rey de Portugal, e dos Al-

garvesdáquem,edálem Mar em Africa, Senhor de Guiné,

e da Conquirta , Navegação, Comercio de Ethiopia , Arábia,

Perfia , e da índia , &c. Faço íaber a vós , que Eu paíley ora

huma Ley, por mim aíRnada , e paíTada por minha Chancella-

ria , da qual o traslado he o feguinte. Eu ElRey faço faberaos

que efta minha Ley virem
,
que fazendo. fe-me prefente pela

Juntada Adminiftraçaõ do tabaco, que a experiência tinha

moítrado , com grande prejuízo de minha Fazenda , e do bem
commum do Reyno , que naó baítaó as penas importas pelas

Leys já eílabelecidas para evitar os defeaminhos do tabaco , e

que ertes fe cõmettiaõ com mayor facilidade , e em maiores

partidas, pelas peíToas abartadas de bens , e que aílím era pre-

juizo impor-fe perdimento delles a todos ,os que defeaminhaí-

fem tabaco , alem das mais penas, que eítaó importas ; e con-

formando-me com o parecer da Junta : Hey por bem , ( fo-

bre as penas nas antecedentes Leys eftabeíecidas,asquaes todas

ficaõ em feu vigor, ) incorraõ todas as peíToas, que forem com-
prehendidas no crime de defeaminho do tabaco , em pena de

perdimento, e conhTcaçaó de todos feus bens j com declara-

ção porém, que íupporto que na Ley de vinte e dous de Junho
defíe prefente anno, que mandei promulgar fobre as fianças

do tabaco
> que fe manda para fora , fe diga

,
que a falta das

T cer-
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Certidoens fe terá por defcaminho , e como tal le poderá de-

nunciar ; naõ he minha tenção , que com os fiadores fe enten-

da ,
quanto ao perdimento de bens , que nefta nova Lcy fe

impõem , nem quanto a outra alguma corporal , em que íe

incorre por defeaminhos ", porque naô haõ de ficar obrigados

mais, que á fatisfaçaó das penas pecunarias. E mando
, que

aífim fe execute pelos Miniftros , e peífoas, a quem tocar o co-

nhecimento das caufas dos ditos defeaminhos , e ao Prefiden-

te , e Defembargadores do Paço , Regedor da Caía da Sup-

plicaçaõ , Governador do Porto , Prefidente da Junta da Ad-
miniftraçaõ do tabaco, e bem aífim a todos os Defembarga-

dores , Julgadores , Juizes , e Juíbças, e aquaefquer outras

peífoas, a que o conhecimento defta matéria pertencer
,
que na

forma deita minha Ley o executem , e façaô executar muito

inteiramente, fem duvida , nem embargo algum
;
porque aí-

fim o hey por meu ferviço j havendo por eíte modo por ac-

crefeentadas as ditas penas; e efta Ley fe cumprirá, poílo

que feu eífeito haja de durar mais de hum anno, íem embar-

go da Ordenação em contrario
j e mando ao meu Chanceller

mor , que faça publicar efta Ley na Chanceílnria , e enviar

Cartas delia pelo Reyno , fob meu íello , e íeu final , e fe rc-

giítará em todos os livros , onde fimilhantes Ley;? fe ceflumaó

regiftar. Braz de Oliveira a fez em Lisboa , a vÂnte e quatro

de Setembro de mil e fetecentos. Franciíco Galv/aõ a fez ef-

crever. Rey. Duque Prefid. Por Decreto de féis de Setembro
de mil e fetecentos. Franciíco Mouzinho de Albuquerque.

Foy publicada na Chancellaria mor do Reyno eftail<ey de Sua
Mageftade por mim D. Francifco Maldonado , Fidalgo da Ca-

fa do dito Senhor , e Vedor da dita Chancellaria. Li.vboa , no-

ve de Outubro de mil e fetecentos.

Traslado da Ley promulgada em dezanove de Outubro de

mil e fetecentos.

DOm Pedro por graça de Deos Rey do Portugal , e dos
Algarves dáquem , e dálem Mar em Africa , Senhor de

Guiné, e da Conquifia , Navegação , Commercio de Ethiopia,

Arábia , Perfia , e da índia , &c. Faço faber a vós
, que Eu

palfey ora hum Alvará ,por mim aífinado, epaífado por mi-

nha Chancellaria , do qual o traslado he o feguinte. Eu El-

Rcy
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Rey fico Caber aos que efte meu meu Alvará em forma de Ley
virem

, que por fe haver achado, que nas tendas , em que o

Contratador doEftanco do tabaco o manda vender por miúdo,

íe excedem os preços
,
porque o dito Contratador o manda

vender , com notável exceílò, com prejuízo do povo , e def-

credito , edamnodo feu Contrato
, por fe gaitar menos ta-

baco a refpeito de lua careftia , e naõ eftar provido de remé-

dio para efte caio ; Hey por bem, que em todas as tendas , em
que fe vender tabaco , haja huma taboleta com os preços por-

que o Contratador o manda vender , adonde bem , c clara-

mente a poífaõ ver , e ler todos os compradores. E toda aquel-

Ja peflba,que vender algum tabaco por mayor preço,que o de-

clarado na dita taboleta , ou a naõ tiver na tenda na forma re-

ferida
,
pagará pela primeira vez cem mil reis, e terá dous me.

zes de prizaó , e por tempo de hum anno naõ poderá ter ten-

da de tabaco , ou de outro algum género,- e pela fegunda vez,

terá a pena pecuniária, e de prizaõ em dobro , e ficará incapaz

de ter mais em fua vida tenda de tabaco,ou de outro qualquer

género. Pelo que mando ao Prefidente, e Defembargadores

do Paço, Regedor da Cafa da Supplicaçaõ, Governador da

Relação do Porto, e bem aíTim a todos os mais Defembar-

gadores, Julgadores, Juizes, e Juftiças , a que o conheci-

mento deita matéria , edascaufas delia pertencer , que aíTim

o façaÕ muito inteiramente executar , fem embargo de quaef-

quer ordens , que em contrario haja , e da Ordenação
, que

manda, que naõ valha Alvará por mais de hum anno. Epara
cjue venha á noticia de todos , e fe naõ poder allegar ignorân-

cia , mando ao meu Chanceller mor do Reyno taça logo pu-

blicar na Chancellaria efte meu Alvará em forma de Ley
, que

terá forças delia , e enviar a copia delle fob meu íello , e feu

final a todos os Corregedores , Ouvidores das Commarcas def
tcs Reynos , e aos Ouvidores das terras dos Donatários , em
que os Corregedores naõ entraõ por correição

, para que a to-

dos feja notório , e o façaõ publicar cada hum nas terras da
fua jurifdiçaõ ; e fe regiftará nos livros da Meia do Defembar*
godo Paço, e nos da Cafa da Supplicaçaõ, e Relação do
Porto , onde fimilhantes Leys fe coftumaõ regiftar • e efta.

própria fe lançará na Torre do Tombo. Thomaz da Sylva q
fez em Lisboa a nove de Outubro de mil e íetecentos. Fran-

dfco Galvão o fez efcrever. Rey. Duque Prefid. Por De^
T z creto
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creto de Sua Mageftade de 28. de Setembro de 1700. Foy pu-

blicado efte Alvará de Ley na Chancellaria mór do Rcyno
por mim D. Franciíco Maldonado , Moço Fidalgo da Caía

de Sua Mageílade , e Vedor da dita Chancellaria. Lisboa,

19. de Outubro de 1700. D. Francifco Maldonado.

Traslado da Leypromulgada em 28. de 'Janeiro de mil e

feiscentos e noventa e /eis.

DOm Pedro por graça de Deos Rey de Portugal , e dos

Algarves dáquem , e dálem Mar em Africa , Senhor de

Guiné , e da Conquiíta , Navegação , Commercio de Ethio,

pia , Arábia , Períia , e da índia , &c. Faço faber a vós
, que

Eu pafley ora hum Alvará por mim aíTinado , e paífado por

minha ChancelIaria,do qual o traslado he o feguinte. Eu EíRey
faço íaber aos que efte Alvará virem

, que por me repreíentar

a Junta da Adminiítraçaõ do tabaco o grande prejuízo, que re-

fukava á minha Fazenda da publicidade , com que os Soldados

vendiaõ tabaco, e que neceííitava de cfficaz , e prompto remé-

dio ; porque de outra forte faltaria o rendimento do tabaco

para as confignaçoens, a que eftava applicado, fendo a mayor,

e principal delias , o pagamento dos mefmos Soldados : Fuy
fervido refolver , que todo o Soldado ,

que for achado defca-

minhando , ou vendendo tabaco, ou fe lhe provar, que ven-

deo , perca todos os feus ferviços , e feja ii rimiíTiveJmente de-

gradado por tempo de cinco annos para Angola ; e que os Of-

íiciaes de guerra, que íouberem
,
que algum Soldado defcami-

nha , ou vende tabaco, e naò procederem contra ellea prizaô,

e derem conta ao Governador das Armas , percaó os feus íer-

viços , e fejaõ privados dos pofíos que tiverem ; e o mefmo
fe entenderá naquelles Officiaes de guerra

,
que naó derem fa-

vor ás Juíbças para prenderem os Soldados por efte delito. E
para que aífim fe execute inviolavelmente , e venha á noticia

de todos , fem que fe poíTa ailegar ignorância , mandey paííar

eíte Alvará , que quero fe cumpra , e guarde , e tenha força

de Ley. Pelo que mando a todos os Corregedores, Ouvidores,

Juizes , e Juftiças , e mais peffoas de meus Reynos , e Senho-

rios , que aíTim o cumpraõ • e guardem , e executem eíta mi-

nha Ley , íem exceiçaÕ de pefloa alguma , como íenella con-

tém. E ao Doutor Joaõ de Roxas e Azevedo , do meu Con-

felho,
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íclho , e meu ChanccIIer mor do Reyno , mando a faça publi-

car cm minha Chanceílaria , e enviar a copia delia a todos os

Julgadores , e Miniftros , fob meu final
,
para que a façaô

executar depois de íua publicação , e fe regiftará nos livros do
Defembargo do Paço , Caía da Suppiicaçaó , e Relação do
Porto , aonde fimilhantes Leys fe coftumaõ regiftar. Manoel

da Sylva Collaço o fez em Lisboa a vinte e hum de Janeiro de

mil e feiscentos e noventa e féis. Francifco Galvão o fez ef-

crever. Rey. Monteiro MórPrefidente. Alvará , em forma de

Ley ,
porque V. Mageftade ha por bem

,
que todo o Solda-

do ,
que for achado defeaminhando , ou vendendo tabaco , ou

fe lhe provar o vendeo ,
perca todos os íeus ferviços , e feja

jrremiílivelmente degradado por tempo de cinco annos para

Angola
,
pela maneira que acima fe declara. Para V. Magef-

tade ver. Por Decreto de S.- Mageftade de dezafeis de Janei-

ro de mil e feifeentos e noventa e féis. Joaõ de Roxas de

Azevedo. Fica regiftado efte Alvará de Ley na Chanceílaria

mor do Reyno a folhas cento e quarenta e quatro verf. Lisboa

vinte e oito dejaneiro de mil e feifeentos e noventa e feis.Jero-

nvmo da Nóbrega de Azevedo. Foy publicada efta Ley de S.

Mageftade na Chanceílaria mor do Reyno por mim D. Fran-

cifco Maldonado , Vedor delia. Lisboa vinte e oito de Janei-

ro de mil e feiícentos e noventa e féis. D. Franciíco Maldona-
do.

Traslado da Ley promulgada em cinco de Dezembro de mil

ejeifcentos e fetenta e quatro , c acerefeentada pela Ley

de vinte e /eis de Maio de feifeentos e noventa

e féis.

DOm Pedro por graça de Deos Príncipe de Portugal , e
dos Algarves dáquem , e dálem mar em Africa, Senhor

de Guiné , e da Conquifta , Navegação , Commercio de Ethio-
pia, Arábia, Perfia , e da índia , &c. Como Regente, e
Governador dos ditos Reynos , e Senhorios. Faço laber aos
que efta minha Ley virem

, que tendo confidcraçaó aos três

Eftados do Reyno juntos em Cortes , me oíferecerem hum
milhão para adefeniá do Reyno , e pagamento dos Soldados,
que nas Praças delle a prefidiaÔ

, pedindo-me
, que por conta

delíe foílè íervido acceitar quinhentos mil cruzados no effejto

V do
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do tabaco ; e por Ea defejar em tudo a meus Vaflallos
,
quan-

to for poííivel , de que experimentem gravame
, ou oppreílaõ

em outros efteitos mais moleftos , e por lhes fazer mercê , re-

folvi acceitar a offerta referida de quinhentos mil cruzados no
effeito do tabaco , por conta do milhão

,
que os mefmos três

Eftados ofFcrecéraõ , e que correíTe a adminiflraçaõ por conta

de minha Fazenda ,• e para que fe evitem os defcaminhos
, que

neíte género pode haver, por fer em utilidade do Reyno ^

Hey por bem , que as denunciaçoens dos defcaminhos , e dos

mais direitos tocantes á matéria do tabaco , as ha de tomar o
Contador de minha Fazenda, como Coníervador que atégo-

ra foy do mefmo tabaco , e as ha de proceífar, e fentenciar na

primeira inítancia , dando appellaçaõ > e aggravo nos cafos

em que couber $ e appellando elle por parte da Juítiça para a

Junta da Adminiftraçaò do tabaco , aonde pelos três Defem-
bargadores, que nella há, fendo Juiz relator cada hum del-

les por diítribuiçaõ , as íentenciaráõ a final em prelença do
Prefidente, que agora he , e ao diante for

;
para o que dou ao

Contador de minha Fazenda , e á Junta , toda a jurifdic-

çaõ neceflaria privativamente , com de rogaçoens efpeciaes

das Grdenaçoens , e Leys em contrario : com declaração

,

que naó haverá nefíes crimes Alvarás de fiança, nem cartas

de feguro y nem terão lugar nelles os privilégios dos Cou.
tos, por fer alTim conveniente para a exacçaõ de fte nego-

cio , e caíligo dos delitos. Que os homens Fidalgos , que

mandarem pizar em fuás cafas , ou em qualquer outra par-

te, ou confentirem
, que nellas fe pize , incorrerão na pena

do perdimento do tabaco, e iníbumentos, que fe acharem per-

tencentes á manufactura delle , e em pena de dous mil cru-

zados em dinheiro , e de dous annos de degredo para huma
das Praças do Reyno do Algarve

, que fe declarar na fenten-

ca j e para execução da pena pecuniária
,
poderá a dita Jun-

ta mandar fequeltrar , e embargar quacfquer bens dos Reos ,

ainda que fejaõ da Coroa
, juros , ou tenças , fem fer necef-

fario preceder ordem de algum Tribunal , nem ainda do Con-
felho da Fazenda • e os Almoxarifes, ou Recedores, e pef-

foas, a quem tocar o pagamento dosjuros , ou renças, íeráo

obrigados a guardar as ordens da dita Junta , e fazendo por

cilas pagamento , lhes íeráõ levadas em conta as ditas quan-

tias, que alfim pagarem , nas que derem de feus recebimen-

tos.
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tos. E os homens que naõ forem Fidalgos , e gozarem dos

privilégios de Nobres, que incorrerem na culpa referida , te-

rão a mefma pena do perdimento do tabaco , e pecuniária de

mil cruzados, e executada na mefma forma acima declarada,

e de dous annos de degredo para a Praça de Mazagaõ. E aos

peaens, que incorrerem em quaeíquer das ditas culpas , ou na

de pizarem per íi , ou de concorrerem de qualquer modo que

ieja na manufaclura , e fabrica dos pizoens , teráõ a pena de

açoutes , e cinco annos de galés ; e todas eiras penas fe enten-

derão pela primeira vez, que qualquer das peííoas acima re-

feridas commetter as ditas culpas ; e pela fegunda teráõ as mef-

mas penas em dobro , epela terceira em tresdobro. Ê as peí-

foas feculares, que femearem tabaco , ou mandarem íemear

por fua conta , alem das penas acima referidas , incorrerão na

de perdimento, e confifeaçaó das mefmas terras femeadas

,

para o Fifco , e Camera Real ; e fendo de morgado, ou pra-

zo , ou por qualquer ourra razaõ incapazes de fe incorpora-

rem no Fifco
,
pagaráó a eftimaçaõ delias

,
que fera manda-

da fazer por ordem da Junta ; e os cafeiros , e mais peíToas

que femearem o dito tabaco em terras que trouxerem arren-

dadas , alem das mais penas acima referidas , incorrerão na

da eftimaçaô das mefmas terras , na forma acima declarada.

E quanto aos Cavalleiros das três Ordens Militares convirá ha-

ja íempre na Junta hum dos Defembargadores Deputado del-

Ja , Cavalleiro da Ordem de Chrifto ; e porque de preíènte o

he o Doutor Luís de Oliveira da Coita , o nomeyo neíta ma-
téria por Juiz dos Cavalleiros,- o qual tomará as denunciçoens

delles, e procederá á condenação em primeira inítancia , dan-

do appellaçaõ , e aggravo para a Meia das Ordens ; ao qual

Defembargador feráo remetidas das mais partes do Reyno as

culpas dos Cavalleiros , que refultarem das devaças que tira-

rem , ou denunciaçoens que tomarem os Miniftros feculares

dos defeaminhos do tabaco ; o qual aífim fuy fervido reíolver,

como Meftre , e perpetuo Governador das ditas Ordens. Po-
derá a Junta , e oConfervador , conítando-lhe que fe faz ta-

baco , ou recolhe em cafa de qualquer peííoa Ecclefiaílica, ou
Convento, mandar logo dar-lhe bufea, e tudo o que achar

,

aílim tabaco , como fabrica dos pizoens , íe quedará , e to-

mará por perdido ; e a Junta mo fará a íaber
, para eu tomar

a reíoluçao que for fervido ', e parecer mais conveniente, e

V z para
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para que venha á noticia de todos , e fenaõ pofTa allegar igno-

rância , mando ao meu Chancelier mor, a faça publicar na

Chancellaria , e enviar a copia delia , fob meu íello , e feu

íinal , ás Comarcas do Reyno aos Julgadores delias
,
para aí-

fim fe guardar, e executar o que por eíta tenho reíòluto
; e

e fe regiftará nos livros do Defcmbargo do Paço , e Caía da

Supplicaçaõ , e Relação do Porto , onde fimilhantes Leys fe

coítumaõ regiílar. Manoel da Sylva Collaço a fez em Lisboa

a cinco de Dezembro de feifcentos fetenta e quatro. Francil-

co Galvão de Alfaya a fez efcrever. Príncipe. O Marquez Mor-
domo mor Prefi dente. E porque convém a meu ferviço, que

a mefma Ley , e penas nella declaradas , aíTim a refpeito dos

Fidalgos, como dos que nao o fendo, gozaõ dos privilégios

de Nobres, e dos Cavalleiros das três Ordens Militares, e

peaens , íe pratiquem aíTim nos cafos na dita Ley efpecifka-

dos como nos que adiante íe declararem em feus íimilhantes

:

Mando
,
que em huns , e outros fe execute , e que nas mef-

mas penas , íegundo a qualidade das peílòas , incorraõ as que

fabricarem tabaco , ou o obrarem por qualquer modo que fe-

ja, e os que forem fociosneíte crime, e por alguma manei-

ra derem a elle ajuda , e favor aíTim no aclo de pizar o taba-

co , como no de o levar para os ditos eífeitos , ou para o de fe-

mear , pizar, ou mandar pizar , vender, ou comprar fóra

dos lugares para iíTo deftinados, e por qualquer outro modo
forem comprehendidos em defcaminhodo tabaco, fabrica, ou
venda delle fóra do Eftanco, incorrerão nas penas referidas

na mefma Ley , fegundo a qualidade das peííoas. E porque

moítra a experiência, que as penas eílabelecidas na dita Ley

,

nao faô as que baítaó para impedir os delitos que fe commet-
tem no tabaco: Mando , que a pena dos homens Fidalgos,

feja a condenação difpofta na mefma Ley , e que percaô a

caía , ou quinta adonde fabricarem tabaco , ou confentirem

fe fabrique , fendo fuás ; e trazendo-as de aluguer, feráõ con-

denados , alem da pena pecuniária , no valor das quintas , e

cafas , e de mais do referido , feràõ degradados três annos pa-

ra a Praça de Mazagaõ
; e as peííoas que nao tiverem o foro

,

e gozarem dos privilégios de Nobreza , íeràô condenadas em
feiícentos mil reis, e em perdimento das cafas, e quintas,

na forma acima referida , e feràõ degradados cinco annos pa-

ia o Brafil. Toda a pelloa de qualquer qualidade que fe-
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ja ,
que defpachar tabacos na Alfandega defla Cidade , os naõ

poderá levar para íua cafa , nem recolher para o feu almazem

ícm primeiro o fazer manifefto perante o Efcrivaõ delles , de-

clarando os rolos , e arrobas , e qualidade do tabaco , e o naõ

poderio tirar da porta da Alfandega, fem primeiro fazer o

dito manifefto , íob pena de que fazendo o contrario
,
perde-

rão o dito tabaco ; e depois de o terem no feu almazem , o
nao poderão tirar delle fem primeiro tirarem defpacho da

quantia que defpacharem , por ficarem fempre obrigados a

dar conta delle a todo o tempo que fe lhes pedir , e faltando-

lhes no tempo da conta algum tabaco do que houverem mani-

feftado, o pagaráõ por preço de cinco toftoens por arrátel ; e

fendo cafo que alguma das peíTòas fobreditas venda alguma

partida de tabaco , fera obrigada a dar fempre conta ao Efcri-

vaõ dos manifeftos ,
para lho defcarregar do feu titulo , e fa-

zer carga na peííoa que comprar a dita partida , fazendo fem-

pre menção no livro ,
que o defcarrega do manifefto do ven-

dedor , e o carregará em o do comprador, por ficar efte tam-

bém incorrendo nas mefmas penas ; e o mefmo fe entenderá

em toda a peflòa que no mar tirar tabaco fem defpacho , ou
o defcaminhar de alguns Navios , aífim para o meterem nef

ta Cidade , ou o levarem para qualquer outra parte
;
pratican-

do-íe efta Ley em todos os portos do mar defte Reyno. E aos

peaens , que incorrerem nos taes defcaminhos , alem das pe-

nas impoftas na dita Ley
,
pagaráõ cem mil reis de pena , ap-

plicados para minha Fazenda pela primeira vez , e pela fe-

gunda o dobro , e na terceira o trefdobro 5
e nas mefmas pe*

nas pecuniárias , e açoutes, e degredo , fegundo a fua quali-

dade , incorrerá o morador da cafa , em que com fua noticia

,

ou confentimento fe pizar tabaco, ou fe recolher algum, que
fe haja deícaminhado por algum dos ditos modos ; ou outros

fimilhantes aos declarados. E para que todo o referido fe pol-

ia executar promptamente
,
poderáÓ os Confervadores do ta-

baco , e os Corregedores do Crime da Corte , e do Crime da
Cafa do Porto , tomar querelas contra os tranfgreííores da di-

ta Ley, e diípofiçaõ defte Alvará,* as quaes poderáõ dar os

Eftanqueiros , como cada hum do povo, e fe poderáõ tomar
em fegredo, e tomando-as, e havendo culpados , os remete-

ráõ prezos com fuás culpas 5 e naõ os prendendo , remeteráõ

as culpas ao Confervador do Eftanco do tabaco deita Corte

,

X para
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panos fentenciar na forma declarada nefta Ley; ca terça

parte das penas pecuniárias
,
que forem impoftas aos crimino-

fos , fe applicaráò aos denunciantes , e as duas para minha

Real Fazenda. Os Provedores das Comarcas deite Reyno >

como Confervadores dos Eftancos delias , tirarão todos os an-

nos huma devaça em oblervancia defta Ley , e procederão

contra os culpados, e me dai áô conta do que relultar
, pela

Junta da Adminiftraçaõ do tabaco , remetendo a ella aílim as

culpas , como os prezos j
e lhes mandarey agradecer o zelo

,

com que nefte particular fe houverem, por íer muito conve-

niente a meu Real ferviço ; e todos os Miniftros de Juftica

obedecerão á ordem da Junta , e naõ feráó viftas fuás refiden-

cias ícm certidão da Junta j porque coníie haverem dado cum-

primento ás taes ordens ; e ás folhas que fe correrem nefta Ci-

dade, refponderá o Efcrivaó da Coníervatoria do Eftanco do

tabaco , e (em iíTo naõ feráõ admittidas em Juizo algum. Ne-
nhuma peílba de qualquer qualidade,que feja,poderá trazer ta-

baco em pó para qualquer porto deftes Reynos, ou Uhas , ou

íeja do Braíil , ou de qualquer outra parte ; e as que o troxe-

rem ,
perderão o tabaco, e a Náo , ou outra qualquer embar-

cação , coches, liteiras , e carros , em que forem achados es

tabacos,; ou inftrumentos delles , e fera tudo perdido no cafo

em que feus donos forem manifeftamente convencidos da

feiencia que , tiverao no delito \ e fera a terça parte para os

tomadores, ou denunciantes , e as duas para a minha Real Fa-

zenda ,• e fendo cafo, que a dita Náo feja minha , ou de algu*

ma Companhia , o Capitão , ou Meftre , a cujo cargo, vier a

dita Náo , fera degradado cinco annospara o Brafil , e paga-

rá dous mil cruzados para minha Fazenda ; e as peífoas,que o
conduzirem, e acompanharem as ditas coufas , feráó conde-

nadas nas mefmas penas de açoutes , e galés pecuniárias , e

de degredos , conforme as qualidades de fuás peíTòas ; e ne-

nhuma comprará tabaco fora dos Eftancos íob as mefmas pe-

nas , em q também incorreráõ, as que do Reyno de Caftella o
paliarem para efte. Os comprehendidos nefte crime , fenao

poderáo valer de privilegio algum , ainda que tenhaõ o de Sol-

dado , ou outros incorporados em direito ; porque todos

hey por derogados , como fe delles fizera expreflá menção. E
porque convém

,
que as ditas penas fe executem nos tranf-

greílores da dita Ley , mando ordenar aos meus Tnbunaes,

nau
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naõ admitad petíçoens íohre efta matéria , da mefma maneira

que já tenho ordenado á mefma Junta do tabaco ; e para que

Yenhaõ á noticia de todos , os acerefeentamentos da dita Ley,

o meu Chanceller a fará publicar de novo na Chancellaria , na

forma do eftylo ; e fe publicará também em todas as partes do

Brafil, fendo primeiro regiílada nos livros do Deíembargo

do Paço , Cafa da Supplicaçaò , e Relação do Porto , e ie

regiftará nas partes do Brafil, e feráõ executadas as penas re-

feridas ,
pelos Governadores , nas peííoas que de alguma ma-

neira cooperarem no tabaco de pó que vier para eíles Reynos.

E mando a todos os meus Valfallos , e Juftiças delles, cum-

praó , e guardem a dita Ley em todos feus acerefeentamen-

tos como nelles fe contém , e tudo valerá como Lcy feita em
meu nome, e para que ninguém poíla allegar ignorância, fe im-

primirá a dita Ley com íeus acerefeentamentos , e o Chancel-

ler mor , fob meu íello, e feu final , enviará as copias ás Co^

marcas do Reyno , e lugares ultramarinos , e a todas as Ca-

pitanias do Brafil , para em todas as partes fer regiílada , e fe

executar como nella íe contém. António Marquez a fez em
Lisboa a três de Junho de mil leifcentos fetente e féis. Fran-

cifeo Pereira de Caftello-Branco a fez eferever. Príncipe. O
Marquez Mordomo Mor Prefidente. Por Decreto de S. Al-

teza de vinte e rres de Mayo de leifcentos fetenta e íeis. João
Velho Barreto. Foy publicada na Chancellaria mor eílaLey de
S.Alteza.Lisboa 4-de Julho de íeifeentos íetenta e feis.D.Seba-

tiaõ Maldonado. Pvegiftada na Chancellaria mor , folhas tre-

ze vei f.

Traslado da Ley promulgada em doze de Dezembro dejelj*

centos oitenta e quatro.

DOm Pedro por graça de Deos Rey de Portugal , e dos

Algarves dáquem , e dálem mar em Africa, Senhor de

Guiné, e da Conquiíta , Navegação, Commercio de Ethio-

pia, Arábia, Períia, e da índia, &c. Faço faber a quantos

efta minha Ley geral virem
,
que por experiência ter moítra-

do os grandes defeaminhos
, que fe fazem nos direitos de mi-

nhas Alfandegas , e Éftancos , nos Navios que fe recolhem

em portos eítranhos , e outros juftos reípeitos
,
que a iílb me

movéraó : fuy fervido com o acordo dos do meuConfelho,
X 2 eítabe-
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cRabeíecer a preíente Ley geral

,
pela qual prohibo , e man-

do
,
que nenhum Navio , ou embarcação de qualquer lote

que feja i que do Eítado do Brafil , Maranhão , e mais Con-
quiftas , vier para efte Reyno , ou para as lhas adjacentes

,

poífa fem evidente perigo do mar , ou CoíTario , tomar porto

eftranho, nem nelle fazer cícala , e o Meílre do Navio, ou
embarcação de qualquer lote que feja , que contra a prohibi-

çaÓ defta minha Ley, entrar voluntariamente em porto ef-

tranho , por efte mefmo feito perderá os feus bens, em que

também fe comprehenderá a parte que tiver no mefmo Na-
vio , ou embarcaçoens, e fera degradado dez annos para o
Eítado da índia , aonde naó poderá nunca mais fer Meftre, ou
ter occupaçaó alguma de mandar, excepto a de Marinheiro,

e nas mefmas penas incorrerão os Pilotos dos ditos Navios
,

e embarcaçoens ,• e os fenhores delias , ou delles ,
que forem

comprehendidos por participantes , ou fcientes na meíma cul-

pa, alem de perderem aparte que tiverem nas ditas embar-

caçoens , incorreráo na pena de dous mil cruzados
, quejá e£

tava eílabelecida por outra minha Ley , e em quatro annos de

Africa. E os Meftres dos Navios , e embarcaçoens , que cor-

rendo com o tempo , ou corridos dos inimigos , tomarem al-

gum porto eftranho > por naô poderem de outro modo evitar

o perigo , fe em quanto eíbverem nelle , (
que fera fó em

quanto nao ceifar aquella caufa ) commerciarem , confentirem,

ou permittirem que fe tire fazenda , aílucar , tabaco, ou ou-

tra qualquer derogados ditos Navios , ou embarcaçoens , in-

correrão nas meímas penas importas nefta Ley aos que to-

maò os ditos portos voluntariamente- nas quaes outrofim in-

correrão as peíToas que tirarem, ou ajudarem a tirar das di-

tas embarcaçoens qualquer dos ditos géneros , ou fazenda que

nellas venha. E para melhor obfervancia do difpoíto neftaLey;

Hey por bem , que alem das devaças que todos os annos hao

de tirar nefta Corte o Ouvidor da Alfandega delia , e na Ci-

dade do Porto , e Villa de Viana , os Corregedores daquella

Comarcas
, ( depois de recolhidas as Frotas ) fe poífa também

denunciar em publico , ou em fcgredo dos tranfgreíTores del-

ia , por qualquer Official de Juftiça , ou peífoa do povo

,

ainda que fejaò cúmplices no mefmo delito ; e ficará em fua

efeolha , poder denunciar diante dos Corregedores da Corte ,

ou de qualquer outro Mimítro; e em cada huma deitas manei-

ras ,



ras , que facão certa a tranfgrerfaó deita Ley , levará o de-

nunciante ametade dos bens dos culpados , os quacs manda-

rei avaliar
,
para lhe dar a eítimaçaõ da dita ametade , em ca-

io que naõ queira ler defcubei to ; e aos cúmplices que de-

nunciarem , fe lhes perdoara também a meíma culpa, íem que

fe proceda contra elles pela confiíTao , que de fi mefmo fize-

raõ, em caio que naÓ provem a denunciaçaõ
; e todos os mais

bens , e dinheiro que procederem das condenaçoens dos Reos
deite crime , tirada a parte que fe applica aos denunciantes

,

íc repartirão igualmente para a criação dos Engeitados , Hof-

pital de todos os Santos deita Corte, e Redempçaõ dos cati-*

vos, que poderão fer parte nos proceíTòs das accufaçoens , e

condenaçoens do dito crime ; e para que venha á noticia de

todos , mando ao meu Chanceller mor faça publicar eíta Ley
na Chancellaria , na forma que nella fe coílumaõ publicar fí-

milhantesLeys , inviando cartas com o traslado delia íòb feu

final , e meu fello , aos Corregedores , Provedores , e Ouvi-

dores das Comarcas , para que a publiquem , e façaó publicar

nos lugares aonde eítiverem , e nos mais de fuás Commarcas,

e fe regiítarános livros da Mefa doDefembargo do Paço , e

nosdaCafa da Supplicaçaó , e Relação dos Porto. Manoel da

SylvaCollaço a fez em Lisboa a vinte e fete de Novembro
de feifcentos oitenta e quatro. Francifco Galvão a fez efcre-

ver. Rey. Por Decreto de S. Mageftade de vinte e fete de

Outubro de mil feifcentos e oitenta e quatro Joaõ Lamprea
de Vargas. Diogo Marchaô Themudo. Joaõ de Roxas de
Azevedo. Foi publicada na Chancellaria mór eíta Ley de S.

Mageftade por mim D. SebaftiaÓ Maldonado , Vedor da dita

Chancellaria
, perante os Officiaes delia , e de outras peífoas

,

que vinhaõ requerer íeus defpachos. Lisboa doze de Dezem-
bro de mil feifcentos oitenta e quatro.

CON«





CONDIÇÕES
D O

CONTRACTO GERAL
D O

TABACO
DESTES REYNOS, EILHAS

Adjacentes , e Prefidio da Praça de

M A Z A G A Õ,
Fato com

DUARTE LOPES ROZA,
ANTÓNIO FRANCISCO GORGE,
Manoel Peixoto da Sylva , Francifco Xavier Monteiro

Velho, Jozé Borges da Cunha e Souza , Domingos de

Magalhaens Pchanha, e António Teixeira de Moraes,

por tempo de três annos , em preço , e quantia de

dous milhoens duzentos e dez mil cruzados ,

cada anno , livres para a fazenda Real
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ANNO do Nafcimento de noíTo Se-

nhor Jefus Chriílo de mil e feteccntos

e cinconta e nove , aos dezafete de

Março do dito anno,na Junta da Ad-

miniítraçaódo tabaco,perante os De-
putados da dita Junta , e Procura-

dor da Fazenda da Repartição del-

ia , apparecèraõ Duarte Lopes Ro-
za , e António Francifco Gorge

,

Manoel Peixoto da Sylva , Francifco Xavier Monteiro Ve-
lho , Jozé Borges da Cunha e Souza , Domingos de Maga-

lhaens Pe (lanha , e António Teixeira de Moraes , e íendo-lhes

moftrado o Decreto de Sua Mageftade de quatorze de Setem-

bro do anno próximo paliado ,
porque o dito Senhor lhes

manda rematar o Contracto Geral deites Reynos , Ilhas adja-

centes , e Preíidio da Praça de MazagaÔ, foi dito por elles ac-

ceitavaõ o dito Contracto por tempo de três annos
, que tive.

Taò principio no primeiro de Janeiro de mil e fetecentos e

çincoenta e nove , e haó de findar no ultimo de Dezembro de

mil e fetecentos e íecenta e hum , ficando todos , e cada hum
de II es injolidmn, obrigados ao dito Contracto

}
preço , e Con-

diçoens delle, na Maneira feguime.

I.

Com Condição , que pagarão em cada hum dos referidos

três annos, pelo preço do dito Contracto , dous milhoens du-

zentos e dez mil cruzados , livres , e líquidos para a Real Fa-
zenda de Sua Mageítade ; e pagos em mezadas de çincoenta

edous contos de reis, cada huma, que feráô entregues até dez
dos mezes

, que fe íeguirem aos em que fe forem vencendo, e
em quartéis de fecenta e cinco contos de reis cada hum j tam-

bém pagos íimilhantemente na forma coftumada.

II.

Com Condição
,
que alem do preço do feu Contracto , fe*

ráõ obrigados a pagar todas as defpezas coílumadas } , que fe

fazem com os ordenados , e emolumentos do Prefidente

,

Z Minif-
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Miniftros , e Officiaes deíla Junta , conforme o que todos

vencem preíentemente , e fem que com tudo fe accreícente

o numero delles , em quanto durar efte Contraclo.

III.

Com Condição , que da mefma forte feráõ obrigados a

pagar o que por efte Contracto toca a obra pia, e os dous con-

tos fetecentos e noventa e nove mil trezentos, efecenta reis

do vencimento dos Soldados da Ilha Terceira , cuja quantia

fera entregue aos quartéis na Provedoria da Fazenda da mef-

ma Ilha.

IV.

Com Condição , que á fegurança de todas as fobreditas fo*

Juçoens , á promptidaõ delias , e aos damnos que do Contra*

cio refultarem à Real Fazenda de & Mageftade , ou que ella

finta por faclos iilicitos dos meímos Contratadores geraes,

poílo que nao fejiõ expreíTas neflas Condiçocns , ficaráô obri-

gados todos os fobreditos em geral , e cada hum delles info/f-

dimiy e eíla mefma obrigação contrahiráõ quaelquer outras

peílbas
, que.com elles forem enterelTadas neíte negocio ; pof-

to que nao aííígnaíTem na arrematação , para o que foi o me£
mo Senhor fervido defpençar quaefquer Leys , ou difpofi-

çoens de direito em contrario. Nem huns , nem outrcs de to-

dos os fobreditos, fe poderão efcuzar dos referidos pagamen-
tos com os motivos de lezaõ , compenfaçaó, ou difconto , e
ainda que tenhaò origens em cafos fortuitos, íolitos , ou in-

folitos
,
porque todos eit.es benefícios de Direito ficaõ renun-

ciados no prefente Contraélo , o qual em caíos de duvida, fe

interpretará fempre contra os ditos Contratadores geraes.

v. •

Com Condição, que os duzentos mil cruzados, que de-

pofitaraõ na forma do Decreto de fua arrematação , e fe

achaõ no cofre do Thefoureiro geral deita Junta, lhes íeraô

levados em conta nas ultimas mezadas do feu Triennio , e

nao de outra forte.

VI.
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VI.

Com Condição , que faltando a qualquer dos fob reditos

pagamentos , ou á obfervancia deite Contracto de modo que

nelle, e nos que a elle íe feguirem padeça alguns damnos a

Real Fazenda de S. Mageftade , poderáó os ditos Contrata-

dores geraes fer logo removidos pela jurifdicçaõ voluntária ,

e expediente deíla Junta , fem mais ordem judicial , ou figura

de juizo contenciofo
,
que fó terá lugar para a liquidação dos

ditos damnos ; porém cumprindo inteiramente os mefmos
Contratadores geraes com as obrigaçoens deite Contracto, lhes

ficará por elle competindo a faculdade exclufiva , de que el-

]es fomente polfaõ mandar vender todo o tabaco, aííim de pó

,

como de rolo, a que na forma do Regimento poderem dar con-

fumo , neítes Reinos, nas Ilhas adjacentes , e Prefidio de Ma-
2agaó.

VIL

Com Condição , que para que o Contracto naò experimen-

te falta, poderáõ os meímos Contratadores eícolher na Al-

fandega deíla Cidade pelos Meítres da Fabrica dentro de hum
mez contado da defearga das frotas , todo o tabaco que lhes

for precifo para o referido confumo , tomando-o por hum ra-

teio juíto de todas as partidas ; e defde o dia em que íe fizer

afeparaçaõ, e eícolha , ficaráó por conta do dito Contracto

todos os rolos efeolhidos , e os faraó elles Contratadores ge-

raes conduzir para a Fabrica á proporção do feu confumo ;

com declaração porém , que no ultimo anno do feu Contra-

cto, naõ dará o Provedor d'Alfandega defpacho algum para fe

conduzir tabaco para a Fabrica fem exame, e Certidão do
Efcrivaó do eftanco

,
para fe computar a quantidade do refe-

rido género
; de forte que naó exceda á que fe houver con-

fumido em outro tal anno do Contracto antecedente , a qual

quantidade íe naó poderá exceder , fem preceder ordem def-

ta Junta com conhecimento de caufa juíta para o feu deípa-

cho. .

1 z VIII.
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VIII.

Com Condição ,
que havendo alguma fuperveniente falta

de tabaco por cauía accidental , ou exiítente , ou prudente-

mente recada
,
poderão também eJles Contratadores geraes

,

precedendo ordem deita Junta embargar na Alfandega para

provimento do anno que íe feguir até mil e quinhentes rolos

,

tomando-os pelo preço commum , que no tal tempo valler

captivo , e fazendo logo efcolha , e reparação , para que fi-

quem por fua conta , e rifco , como verdadeiramente com-

prados.

IX.

Com Condição ,
que todo o tabaco que elíes Contratado-

res geraes confumirem na fobredita forma, fera vendido pelo

preço , determinado no Decreto de doze de Agoíto de mil e

íetecentos e vinte e hum ; exceptuando fomente o que íe

confumir na Praça de Mazagaõ, onde venderáõ o tabaco de

amoftra , e Cidade, alfim por groço, como por meudo a rafaõ

de oitocentos reis cada arrátel , e o de íimonte a quatro cen-

tos reis ; e o de rolo a duzentos reis.

X.

Com Condição , que naó poderão tirar da Fabrica , Cazas

de Adminiftraçaõ, Eítancos , ou alguns outros lugares fimi*

lhantes , tabaco algum para o darem graciofamente , ainda

que feja a titulo de propinas , ou eímolji a quaefquer peílòas

de qualquer eftado , ou condição que fejaõ fem excepção al-

guma; porque fó para venderem o dito género pelos preciíos

preços determinados , lhes concede S. Mageftade a referida fa-

culdade, e barateandoo , ou dando-ò de graça, ficaráo in-

curíos nas mefmas penas dos contrabandiftas , as quaes tam-

bém impõem o meímo Senhor irrimiílivelmente aos Eftan-

queiros do meudo ,
que por tal modo venderem , ou paífarem

per fi, ou por interpoílas peíToas qualquer tabaco em quartas

tirado da Fabrica , ou Cazas da Adminiftraçaõ.

XI.
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i . XI.

'

:

Com Condição ,
que para que tudo fe obferve taõ cumpri-

damente , como convêm ao Real Serviço de Sua Mageftadc;

naõ poderá fahir da Fabrica algum tabaco em qualquer quan-

tidade por mínima que feja , Tem fer pezado , marcado, e to-

mado em emmenta por ambos os Efcrivaens que fervem no

Eítanco, aos quaes, e a todas as outras peíToas, que concor-

rerem para fe extrahir em outra forma , ou vender nos eílan-

cos do meudo tabaco , contra a prohibiçaõ aflima declarada >

ordenou Sua Mageíbide , fe irrogafle > naò ÍÒ a pena de per-

dimento de feus Officios , mas também todas as outras que (e

achaõ eftabelecidas , contra os que dezemcaminhaõ eíte géne-

ro , e nas Devaças deíles deícaminhos , que o mefmo Senhor

manda fe confervem fempre abertas , e fe perguntará efpecial-

mente pelas tranfgreíToens deita fua Real determinação.

XII.

Com Condição, que as Amoftras, que na Alfandega do
tabaco íe coítumaô tirar dos rolos para conhecimento de íua

qualidade , fe reporão inteiramente nos mefmos rolos , fem

que por algum modo , ou debaixo de algum pretexto
,
pof-

faõ íahir da mefma Alfandega , e as peíToas que delias as ex-

íiahirem , ou concorrerem para a fua extraçaõ , incorrerão

nas mefmas penas ailima declaradas

XIII.

Com Condição
, que no primeiro anno deite Contradlo

,

feráõ obrigados elles Contratadores geraes a pagarem os cin-

co mil arrates de tabaco
,
que fe lhes haõ de paliar por mani-

fefto, e no ultimo anno delle lhe lerá fuisfeita outra tanta

quantia., que deixarão no fim do feu Contraclo ; com decla-

ração porém , que o tabaco que deixarem na fobredita forma,

lhes fera abonado pela Real Fazenda de Sua Mageftadc a ra-

zão de duzentos reis cada arjatel de Amoílra , Cidade , e Si-

monte; e de cem reis por cada arrate! de rolo
;
mas a elles

Contratadores geraes , lhes fera carregado por trezentos e vin-

Aa te
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te rei*; cada arrátel de pó de todas as fobreditas qualidades,

e por cento e trinta reis cada arrátel de rolo.

XIV.

Com Condição ,
que todas as Leys , Decretos , e mais Re-

zoluçoens expedidas em favor do Eílanco contra os deícami-

nhos , e Contrabandiftas do tabaco , fe obfervai áõ inviolável-»

mente , íem fe admitir, ou praticar em beneficio dos Trans-

grelleres interpretação em contrario ; e da meíma forte íe

cumprirão todos os privilégios ,. izençoens, e liberdades, que

por quaefquer Decretos , e Rezoluçoens foraò concedidos aos

Contratadores paííados , feus Feitores , e Adminiftradores ,

e mais peíloas occupadas no mefmo Contrado , aíTim para a

arrecadação , e coníumo dos Tabacos , como para a condu*

çaò , e tranfporte delles , nao fe pagando direitos alguns dos

que forem remetidos pela barra fora para os Portos deites

Reynos , Ilhas, e Prezidio de MazagaÓ,* os que porém fe

navegarem para os Paizes Eítrangeiros por conta dos fobredi-

tos Contratadores , pagai áõ todos os Direitos da fahida ,
que

pagarem os Negociantes da Praça de Lisboa.
•

XV.

Com Condição , que fe nao poderão , além dos OfflciaeS,'

que prezentemente íe achaõ creados por Sua Mageítade-, no>

mear pelos ditos Contratadores , mais do que hum Conferva-

dor , hum Adminiílrador , hum Efcrivaó , e hum Meirinho
em cada huma das Comarcas deites Reynos , e das Ilhas ad-

jacentes em que eítiverem as Cazas da Adminiíhaçaó. Nefta
Cidade de Lisboa , nomearão individualmente os empregos
de adminiftraçaó

, procuraçoens , e agencias neceífarias para

efta arrecadação , declarando o certo numero de pelicas, que
for competente para os referidos empregos , e nao podendo
exceder o numero

,
que para eftes Òfficiaes lhe tem determi-

nado Sua Mageítade
,
por ordem fua particular.

XVI.

Com Condição
, que quanto aos Eftanqueiros

, poderão

os
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os ditos Contratadores gemes nomear três para asFreguezias

de mais de cem vizinhos,e hum lo para as de menor povoação,

conforme o coftume , e Ordens expedidas fobre efta matéria.

Nenhumas outras peiToas , que naô fejaó do numero das que

ficaÔ aílima declaradas, fe entenderão privilegiadas, ainda que

tenhaõ procuração , ou nomeação del!es Contratadores ge*

raes
;
porém os que forem do referido numero, gozarão de to.

dos os ditos privilégios em toda a fua extençao , eferáõ livres

de todo , e qualquer encargo publico , conforme a refoluçaõ

de vinte de Setembro de mil e íetecentos e quarenta e dous,

preferindo íempre o privilegio do tabaco a qualquer outro pri-

vilegio, ou caufa privilegiada , íem outra excepção
, que a

das obras ,
que ie fizerem por efpecialilíima Ordem de S.

Mageftade.
XVII.

Com Condição ,
que em todas as caufas , que diíTerem ref-

peito ao Contracto , fempre feráõ ouvidos os mefmos Contra*

tadores geraes.

XVIII.

Com Condição , que as refidencias dos Miniftros , Gover-

nadores deites Reynos , e das fuás Conquiítas fe naõ haverem

por correnres , fem juntarem Certidão deita Junta ,
pela qual

moftrem haverem ctunpiido todas as fuás ordens , fendo ou-

vido para o dito effeito, o Procurador da Fazenda deita repar-

tição.

XIX.

Com Condição
,
que em nenhum cafo , nem com qualquer

motivo
, por mais efpeciofo que feja ,

poderáó os fobredi-

tos Contratadores geraes dar praças mortas, donativos, ou
quaelquer outras gratifícaçoens , iem para iífo preceder efpe-

ciai ordem, ou expreffa refoluçaõ de Sua Mageítade; e fa-

zendo o contrario , feráõ caítigados com as penas , que fe

achaó eítabelecidas contra os defcaminhadores do tabaco , nas
quaes incorrerão igualmente naõ íó,os que íe utilifarem das
lobreditas defoezas , mas também os que pedindo, ou infi-

nuando , concorrerem direita , ou indireitamente , para que
elias le façaõ.

A a 2 XX
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XX.

. Com Condição, qne as mezadas , e quartéis deite Contra-

rio íe naõ poderáõ nanca pagar em folhas , conhecimentos,

ou outros alguns papeis de cobrança antigos , ou modernos

,

ainda que tenhaõ as Verbas neceílarias , e que fejaó facados

fohre os Thefoureiros geraes do tabaco , antes íe entregarão

fempre a eíles , os ditos pagamentos em dinheiro de contado
,

para eftes defua maó, pagarem a quem direitamente peitencer;

naõ podendo nunca fatisfazer do preço deite Contracto , e do
rendimento da Alfandega , durando o tempo delle , conheci-

mentos , folhas , ou papeis de quantia
, que naõ fejaõ venci-

das no feu tempo; e pagando os ditos Contratadores geraes,

e Thefoureiros geraes de outro modo, fe lhes naõ Ievorá em
defpeza o que pagarem , menos que o naõ façaõ por Decre-

tos de Sua Mageftade , ou deípachos da Junta expedidos na

conformidade das Reaes Ordens do dito Senhor.

.?

XXL

Com Condição , . que os fobreditos Duarte Lopes Róza ,

António Francifco Gorge , e outro focio
,
que ellegerem

,
pa*

recendo-lhe , aiMiráõ na Caza , aonde eftiver a Caixa, ou Ar-

ca geral. A ella hirá todo o dinheiro
,
que fe receber por eíte

Contracto. Nella íerá guardado todo o dinheiro de baixo de

três chaves, tendo cada hum dos fobreditos huma delias, e

a treceira Manoel Peixoto da Sylva. Também haverá três li-

vros rubricados por hum dos Miniítros da Junta ,
para nelíe fe

lançarem as receitas , defpezas , regulaçoens , e mais Ordens,

e negócios do Contracto ; hum deites livros eílará em poder

de Duarte Lopes Roza , outro no de António Francifco Gor-

ge , e o treceiro íe guardará na Arca do dinheiro , lançando-

fe em cada hum delles com a data do dia 5 mez , e anno , af-

fim o dinheiro , como as obrigaçoens , e tudo ornais perten-

cente ao mefmo Contracto , com as declaraçoens efpecificas ,

e individuaes de todas as partidas de receita , e delpeza , que

entrarem, e fahirem, e das peíToas , de quem fe receberem,

ou a quem forem pagas ; fem que por nenhum modo haja par-

cerias efcritas , ou feitas com o titulo de defpezas particulares.

No
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No fim de cada mcz ajuftaráó os referidos três Chavicuía-

rios, as contas nos dous livros
,
que eíHverem fora da Arca,lan-

çando no que em ver dentro delia, tudo o q tiver accrefcido nos

outros, conferindo todos trez paia ficarem conformes ; con-

tando o dinheiro da Caixa , e fazendo hum termo de declara-

ção em cada hum dos referidos três livros , alTignados pelos

mefmos três Chavicularios , pela qual confte
, que até ao tem-

po , em que íe fizerem os referidos termos , fica a conta do
Contracto averiguada , e corrente , e fervindo os referidos

termos , conío dinheiro , que eítiver na Caixa de cargas , e

deícargas a elles Chavicularios , ou Caixas
j
para por tudo íè«

rem obrigados a dar contas, aos mais Sócios do mefmo Contra-

do.

XXIÍ.

Com Condição , que ao mefmo tempo
, que fe extrahir o

dinheiro para as mezadas , ou quartéis , fe extrahirá de mais

a quantia de trinta mil cruzados cada mez , os quaes feráo

entregues a elles Duarte Lopes Roza , António Francifco

Gorge , e Manoel Peixoto da Sylva, para fazerem as defpe-

zas
,
que Gccurrerem no decurfo do relpectivo mez , fem que

com tudo polTa eftar nunca fora da Caixa geral dinheiro
, que

exceda a referida fomma de trinta mil cruzados , de que fem-

pre íe fará menção em todos os fobreditos três livros. Para

os meímos trinta mil cruzados applicados ás defpezas diárias,

haverá também Cofre com duas chaves , das quaes terá huma
Duarte Lopes Roza , outra António Francifco Gorge ; íe

vier a faltar alguns dos três Chavicularios aíTima referidos , fera

ofeu lugar fubftituhido por outro Sócio da meíma Companhia,

e dos que aíTignaraõ o termo da arrematação do mefmo Con-
tracto.

XXIIL

Com Condição , que na Cidade do Porto haverá outra Cai-

xa geral de três chaves, para o dinheiro do Contracto com a

mefma formalidade eftabelecida para a de Lisboa ; e outro

reípectivo Cofre com duas chaves para as defpezas diárias,

regido também como o deita Corte
j íó com a diíFerença de

que nelle naõ entrarão mais de íeis mil cruzados.

Eh XXIV.
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XXIV.

Com Condição ,
que todas as nomeaçoens ,

guias , letras,

recibos , defpezas , cartas , ordens , e mais papeis concernen-

tes ao dito Contracto geral , fe expedirão , tratarão , e gira-

rão aíTim neftes lleynos, e fuás Conquiftas , como em qual-

quer outro Paiz da Europa, debaixo da aflignatura delles,

Roza , e Gorge juntamente , de forte
,
que ambos aíTignem,

em nome cja Companhia , e que íó fejaô válidos os papeis

por ambos ajfígnados
;
porém íendo por hum delles íòmente

,

riaò teráó alguma vallidade.

XXV.

Com Condição , que nenhum dos ditos Caixas , e mais So*

cios deite Contracto , em quanto durar o tempo delle, pode-

rá, nem directa, nem indirectamente fazer negocio algum

,

ou em Tabaco de qualquer qualidade que feja athe agora uza-

da , ou de novo inventada , aíTim neítes Reynos , como fora

delles , ou em qualquer outro género , em que fe faça negoc-

eio pelo meímo Contracto por conta delle , e a bem da meíma
Sociedade , debaixo da pena de perder para a Companhia, naõ

fó os cabedaes , com que fizer o dito negocio particular , e os

intereíles delle > mas também o tresdobro da dita importância,

e iíto tantas vezes , quantas fuecederem as ditas tranfgreiloens,

lançando-fe nos Livros , e na Caixa geral , o que fe receber

por eítas penas , para fe incorporar no cabedal da meíma
Companhia.

XXVI.

Com Condição
, que pagaráó todas as defpezas , que fè fi-

zerem com as manufacturas , e fabricas ; e outrofim pagaráõ

as eímollas , que coítumavaô , e coftumaò hir na folha , e fi-

nalmente todos os gados concernentes a efie negocio , fem-

pre debaixo de arrecadação Real. A importância dos ordena-

dos dos Miniítros, e Orficiaes , e efmollas , entregarão com
feparaçaõ ao Thefoureiro geral , para que por fua maó fejaõ

pagos por folha ,• e quando algum dos ditos Oificiaes feja mal

procedido , o faráõ prezente para que Sua Mageílade , haven-

do
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do jufta queixa , o mande tirar da lua occupaçaõ , e pôr nel-

Ja outro, que lhe parecer ; com declaração, que os ordena"

dos , e defpezas da Alfandega , naó feráõ obrigados elles con-

tratadores a pagar, e feráõ latisfeitos por conta da Fazenda
Real.

XXVII.

Com Condição ,
que outrofim fe obrigaõ elles Contratado-

res a comprar , e pagar de contado todos os tabacos
,
qu«

lhes forem neceíTarios para o confumo do feu Contracto , Ef-

tancos deite Reyno , Ilhas , e Prezidio de Mazagaõ , os quaes

fe lhe efcoiheráõ na Alfandega do dito género , como fe fez,

e obfervou no tempo dos Contraclos pairados
; e da mefma

forre fe continuará na Fabrica a veíloria , com arTifteneia do
Efcrivaó delia

,
pagando-fe os ditos Tabacos , fegundo a fe-

paraçaõ da fua qualidade
, pelos mefmos preços

;
porque íb

pagarão nos ditos Contractos
\

e havendo alguma juíta caufa

íuperveniente , que peça fe alterem os ditos preços , fe ajuf-

taráõ com as partes a arbítrio da Junta ; e no que toca ao Ta-
baco que houverem de mandar para os Portos permitidos nos

ditos Contractos , fe obfervará com elles Contratadores ge-

raes o mefmo
,
que fe praticava com os ditos Contratadores

paflados , em tudo o que nao for contrario ao prezente,

XXVIII.

Com Condição ,
que os Meílres , Apalpadores , e Traba-

lhadores do Eííanco , aífiítirió na Fabrica com todo o cuida-

do
,
quando elíes Contratadores geraes lho ordenarem , fem

que lhes poííaó alterar o preço coítumado de fcus falarios ,• e

achando os ditos Contratadores, lhes convêm moderar os di-

tos falarios , o poderáò fazer , mas nao obrigallos á dita af-

íiítencia , e trabalho.

Com Condição
,
que elles Contratadores geraes feráõ obri-

gados a entregar todos os pretexos
, que contém em íl a Fa-

brica, os quaes fe entrcgaráõ por inventario
,
quando entra-

rão no primeiro anno do Contracto antecedente, que teve

Bb 2 piinci-



IOO

principio no primeiro de Janeiro de mil e fetecentes e cincoen-

ta e íeis, para os reftituhirem na mefma conformidade , e da

mefma lorte , que os receberão , e as Cazas da dita Fabrica -

y

cujos reparos menores para a ferventia do dito negocio , fa-

raó por conta delles Contratadores geraes, e os mayores man-

dará fazer , e fatisfazer Sua Mageftade , e no cafo que na di-

ta Fabrica haja algum accidente , o que Deos naõ permita ,

de incêndio, ou ruína , ou em outra forma , naó ficarão el-

Jes Contratadores geraes obrigados ao feu reparo , naó fen-

do acontecido por culpa , ou negligencia lua.

XXX.

Com Condição, que os Guardas, que fe mandão meter

nos Navios das Frotas, logo que chegaõ , e faõ pagos pela

Fazenda Real , feráô nomeados pelos Miniftros , e Secreta-

rio da Junta ; e os que elles Contratadores quizerem meter

para mayor arrecadação do feu Contraclo, os pagaráõ , e no-

mearão ', como também querendo elles Contratadores ,
que fe

metaó abordo dos ditos Navios, Miniftros, feráõ pagos á

íua cuíta , na forma que fe obfervou no anno de mil e fete-

centos e hum.

Com Condição
,
que os privilégios concedidos aos Eílan-

queiros
,
que ricaó declarados na Condição dezafeis , tenhaõ

inviolável obfervarícia na forma do Regimento j e para que

afllm fe execute pelo muito que convém aos interefles da Fa-

zenda Real , fe fervirá Sua Mageftade mandar expedir as Or:

dens neceíTarias.

XXXII.

Com Condição
,
que nos embarques do tabaco que fe nave-

gar pelo tempo do íeu Contraclo para fora do Reyno , íe

obfervará a forma que de prefente fe obíei va
,
que he , naó

hirem para bordo, fem o Guarda mor, e dous Guardas ; e

naò íe apartarão eftes Orrkiaes do Navio, até hir de todo pe-

la barra fora
;
porem-fe marcas em todo o tabaco, que fe em-

barca para fora do Reyno , e em cada rolo, marca particular

delles Contratadores geraes ; afliílirem elles , ou as pcíToas

que
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que nomearem ao defpacho da fahida , fazendo termo os deí-

pachadores , e darem fianças a mandar vir Certidoens, de co-

mo deíèmbarcou o tabaco nos portos para onde foi defpacha-

do -, fendo aífignadas as ditas deícargas pelas pelloas, que os

ditos Contratadores geraes tiverem no taes portos , que feráõ

os permitidos geralmente á mercancia , e naõ os incorporados

jiefte Contracto, a qual forma he a q actualmente fe pratica, em
que fe naõ mudará coufa alguma , antes fe obfervará mvio-

Javelmente ;achando-fe fahir algum tabaco íem marca , fe jul-

gará por perdido para elles Contratadores , com todas as penas

eiveis , e crimes , que fe tem promulgado contra todos os

TranfgreíTores , mandando lhe Sua Mageílade paíTar todas as

Ordens neceífarias, com todo o aperto para oeífeito referido
$

e fe declara, que os portos vinculados a eíle Contracto , faõ os

que há deite porto até o de Malega incluíivamente
,
para os

quaes elles Contratadores geraes unicamente poderão nave-

gar todo o tabaco
,
que lhes convier

, pagando os direitos

,

^ue pertencerem a Sua Mageílade ; com declaração
, que pa-

ra o continente de Caftella , que he de Cádis, até Alicante, nao

•mandaráó tabacos fem licença da Junta , que lhes permitirá

mandarem todo , o que naò. poíTa fervir de damno ao Con-
tracto.

XXXIII.

Com Condição, que na Cidade da Bahia, e Pernambuco,
fe obfervará naõ fó o Regimento deita Junta , mas também o

que Sua Mageítade mandou dar, para o governo da Alfan-

dega do tabaco, em dezaíeis de Janeiro de mil e fetecentos e

cincoenta e hum ; e para que a arrecadação do mefmo géne-

ro na referida Cidade da Bahia , tenha inviolável obfervancia ,

mandará o mefmo Senhor recordaras Ordens, que fe tem
paílado fobre efte efleito aos Infpectores da mefma Cidade, pa-

ra que guardem tudo o que fe tem encarregado nellas ; e que

o mefmo fe fará aos dous Governadores das ditas duas Capi-

tanias, para que naô confintaõ fe alterem os preços
,
que nos

Regimentos fe declaraò y nem também carregarem-fe taba-

cos em Navios alguns de Naçoens Eítrangeiras
, que forem

áquelles portos; porque a elles fó lhes fera permittido com-
prar o que lhes for neceífario para o gaito da viagem , confor-

me a gente de cada hum delles.

Ce XXXIV.
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XXXIV.

Com Condição , que para mais exa&amente fe evitarem os

defcaminhos , que produzem os tabacos, que vem nas Fro-

tas dos regidos , mandará Sua Mageftade paflar Ordens aos

Infpeclores da Bahia
,
que em cada Navio

, que fe pozer á

carga , meta hum guarda ajuramentado com termo feito pa-

ra que regifte todas as caixas, barriz, fexos, e caras de aí-

fucar, que íe embarcarem , e achando algum tabaco dezem-

caminhado , ojulguem logo por perdido, remetendo-fe ao Ef-

tanco Real deita Cidade , aonde fe tomará rezaõ da toma-

dia , que fera para elles Contratadores geraes , da qual daráo

metade do valor do dito tabaco ao guarda que a fizer, a ra-

zão de duzentos reis por arrátel , o de pó , e cem reis pelo

de fumo , alem do feu falario
,
que tiver por dia *, no mani-

fefto
,
que os ditos Infpeclores mandarem ao Tribunal da Jun-

ta, e Alfandega , viráõ os nomes dos ditos guardas
,
para

que acontecendo acharfe na defcarga algum tabaco dezem-

caminhado, fe faiba qual foi o que obrou com ominillàõ , ou
malicia , para fe proceder contra elle.

XXXV.

Com Condição, que os tabacos innuteis das Frotas paíTadas

,

que fe acharem na Alfandega, e na Fabrica do Eítanco Real
defta Corte , que feus donos deixarão de defpachar , e dar fa-

hida
, por lhe naó ter conta pela má qualidade delle, Sua Ma-

geftade mandará pôr Editaes, para que em tempo determina-

do os defpachem , e tirem , e naò o fazendo , fe ponhaõ em
pregão a quem por elles mais der, para pagamento dos feus di-

reitos, comofe tem feito varias vezes, e o que fe naò puder

aproveitar, fe queimará , para o que a Junta mandará paí-

lar as Ordens neceífariaè.

XXXVI.

Com Condição , que as Leys eflabelecidas , em que fe pro*

hibem todos os Tabacos cftrangeiros , alTim de rolo , como
de pó nefte Reyno, Ilhas adjacentes , e Fraca de Mazagaó,

fe
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íe obfervem inviolavelmente, fe executem as penas nelías co-

minadas ; e da mefma maneira tenha obfervancia a Ley con-

tra a Erva fama , e confeiçoens , com que fe fabrica , e vicia

nefte Reyno j o Tabaco do Eítanco.

XXXVII.

Com Condição , que fendo precizo , mandará Sua Magef-

tade repetir os Bandos, que fe deitarão nefta Corte , e nas Pro»

vincias a reípeito do Tabaco , que vendem os Soldados , im-

pondo-lhes novamente aos Cabos , o cuidado , e diligencia de

prohibirem efte defcaminho ,
por nafcer defta relaxação gra-

viíTimo prejuízo á Fazenda do mefmo Senhor , e ao Contra*

cio, como quotidianamente fe eftá experimentando» por quan»

to o Tabaco que vendem os fobreditos Soldados 3 pofto que

algum compraó no Eftanco Real em folha , he por elles feito

em pó , com miftura de diferentes ervas nocivas , e com taba-

co eftrangeiro , a fim de o accrefcentarem, e terem mais lu-

cro , e também vendem tabaco eftrangeiro.

XXXVIII.

Com Condição
,
que Sua Mageftade mandará obfervar em

todas as Comarcas do Reyno , as penas impoftas fobre os deí-

caminhos do Tabaco , para o que a Junta , lhes mandará pal-

iar as Ordens neceílarios, para que as ditas penas fe obfervem
inviolavelmente , nos Tranfgreífores.

XXXIX.

Com Condição , que o Guarda mor , e feus Orliciaes , vi-

íitem todos os barcos grandes , e pequenos que entrarem da
barra para dentro ,• porque a experiência tem moílrado

,
que

doze Navios que fahem pela barra fora com carga de tabaco,

o tornaõ a introduzir nefta Cidade , e nas Terras além do Te-
jo , e o dito Guarda mor nas entradas das Frotas , dê bufca

em cada Navio, na forma que athc aqui fe obfervou.

Ce z XL-
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XL.

Com Condição , que fendo neceíTario em qualquer Terra

defte Reyno para alguma deligencia competente aos defcami-

nhos de tabaco, vallerem-fe de alguma gente de Guerra de pé,

ou de cavallo , fera Sua Mageftade fervido mandar aos Go-
vernadores das Armas , para que lhes dêm toda a gente ,

que

pedirem feus Procuradores, e o mefmo fe obfervará com os

Miniftros deite Reyno ,
para que lhes aíTiíhõ feus Officiaes

,

dezocupando-fe de qualquer deligencia , para accudirem a evi-

tar qualquer deícaminho , e fazerem alguma prizaõ , advertinf

do-fe-lhe , que das ommiflòens, com que fe houverem, fe

lhes tomará conta na Rezidencia.

XLI.

Com Condição, que os privilégios concedidos aos Eftan-

queiros das Províncias do Minho , Beira , Trasos-Montes , e

Comarca da Eftremadura , a reípeito de fe lhes naó fazer o fi-

lho , ou creado que eíliver vendendo tabaco , Soldado , os

mandará Sua Mageftade inviolavelmente guardar , de for-

te > que fique privilegiado de naõ íer Soldado o Eftanqueito

,

e hum filho feu , fe eftiver vendendo tabaco, ou hum creado

que o venda; quando naõ tenha filho , na forma do Regimen-
to; e o dito privilegio fe entenderá , como fica declarado,

quanto ao numero, o que fe difpoem na Condição dezafeis; e

fobre a obfervancia dos ditos privilégios , fe praticará a Refo-

luçaô de Sua Mageftade de vinte de Outubro de mil fete cen-

tos e cincoenta , tomada em Confulta defta Junta , o que fe

entende naõ havendo occurrencia preciza , e neceífaria ; por-

que nefte cazo , prevalecerá a dita necefiidade ao dito privi-

legio , e izençaõ ; e naõ o havendo , como o produclo defte

negocio eftá applicado á defenfa defte Reyno , he bem que os

que trataõ delle , gozem o dito privilegio , para que fe defvel-

lem em evitar os íeus deícaminhos, e cada hum em íeu def-

trifto , faça prender aos delinquentes , e obre em tudo com
cuidado

,
para fe confervar no dito privilegio.

XLIÍ.
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XLIL

Com Condição , que elles Contratadores geraes , feus Ad-

miniftradores , Feitores , e Eftanqueiros
, poderáò uzar de

todas as armas ofenfivas , e defenfivas , ainda as prohibidas

pela Ley noviíTima , a qual Sua Mageítade foi fervido diípen-

car, por Refoluçaó fua de dezanove de Dezembro de mil e

fete centos e quarenta e hum , tomada em Confulta da Meza
do Dezembargo do Paço ; trazendo-as por todo o Reyno

,

fem lhes ferem tomadas ; íalvo fe forem achados
,
que com el-

Jas fazem o que naó devem ; e que todas as carruagens que

lhe forem neceífarias para a conducçaò dos tabacos , fe lhes

nao tomaráõ , e fe lhes daráó em todas as Terras das Provín-

cias , onde íeus Procuradores, Adminiftradores , e Feitores

as pedirem , e fe lhes nao poderáõ tomar , hindo em conduc-

çaò dos ditos tabacos , nem tao pouco, as em q andarem os di-

tos feus Procuradores , e Feitores , que gozaráõ de todos os

privilégios , liberdades , e apozentadorias , que gozaõ , lo-

graô , e logravaõ todos os mais dos antecedentes Contractos ;

nem alterarem-fe os alugueres das cazas , nem tap pouco das

carruagens que procurarem.

XLIII.

Com Condição , que Sua Mageftade lhes concederá facul-

dade ,
para que elles Contratadores geraes paflaò pôr no Lu-

gar de Belém , huma Caza de arrecadação , com Feitor , Mei-

rinho , e Efcrivaõ , fendo-lhes neceílario para regiftarem os

Barcos ,
que entrarem da Barra para dentro , ou outras quaef-

quer embarcaçoens , ainda que em franquia eítejaÕ , íendo

daquellas que íe coftumaó vizitar , e eftes nao poderáõ paliar

fem regiftar na dita Caza , e ferem bufcadas j e efta mefma
Caza de arrecadação , ou outra íimilhante

, poderáõ pôr no
lugar de Cacilhas , ou em outro qualquer Porto de mar , dos

dcfte Reyno, a cujos Officiaes, pagaráo elles Contratadores

geraes , e aos que nomearem , lhes mandará Sua Mageflade

paliar provimento pelo Tribunal da Junta.

Dd XLIV.
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XLIV.

Com Condição
,
que elles Contratadores geraes , teráó livre

faculdade para poderem mandar fabricar, e vender por íi , ou

por Teus Procuradores, e Rendeiros em forma de Eftanco , co-

mo fe pratica , todos os tabacos de pó , e de rolo, que neí-

tes Reynos fe gaitarem , em que fe comprehende o Algarve,

Ilhas dos Açores , da America , e Porto Santo
,
pelos preços

eftabelecidos por Decreto de doze de Agofto de mil e fetecen-

tos e vinte e hum , e o mefmo poderáó razer no Prezidio de

Mazagao, também pelos preços, què na Condição nove fe

declaraõ ; e o tabaco aífim vendido pelo groço , como pelo

meudo , fe naó poderá vender por mayoi es , ou menores pre-

ços ,
que os eftabelecidos no Regimento

, que fe mandou im-

primir em virtude do Decreto : que feráô obrigadas todas as

peífoas , que vendem o dito tabaco , a terem-no publico , aí-

fignado pelo Secretario da Junta ; e fazendo elles Contrata-

dores o contrario, incorrerão nas penas dos Tranfgrelfores

,

aífim elles } como feus Adminiítradores , Rendeiros , e Eftan-.

queiros.

XLV.

Com Condição
,
que elles Contratadores geraes, poderão fa-

zer íegundos arrendamentos ás peíToasque lhes parecer dentro

do tempo do feu Contracto, com declaração
, queeftes , eíèus

Fiadores flcaráõ pela importância deíeus Contraclos também
obrigados immediatamente \ para o que aífim eftes, como os

feus Fiadores íe obrigaráó , e manifeftaráõ á Junta; e elles

Contratadores geraes nao poderáõ ajuftar com os ditos íegun-

dos Contratadores , Condiçocns fem que primeiro fejaõ viftas,

examinadas , e approvadas na Junta , e em outra fórma nao

teráõ vallidade alguma , nem por ellas íerá obrigada a Fa-
zenda Real.

XLVL

Com Condição, que as efeolhas, que fizerem na Alfande-

ga, dos tabacos neceífarios para o coníummo do íeu Contra-

cto , fe confervaráõ nos Armazaens delia, e delles fe hiráõ def-

tribuhindo para a Fabrica, á proporção do coníummo, que

na
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na mefma Fabrica houver defte genéro.

XLVII.

Com Condição , que Sua Mageftade fera fervido mandar
efcrever aos Prelados de todas as Religioens defte Reyno

,

naó concorraó para defcaminho algum de tabaco
, pondo par-

ticular cuidado , em que os íeus fubditos íe abftenhaõ dosmef-

mos defcaminhos , com cominação , de que confiando ao mef-

mo Senhor o contrario , uzará com elles Prelados de huma fe-

vèra demonftraçaò.

XLVIII.

Com Condição
,
que Sua Mageftade fera fervido mandar

declarar pelo Secretario de Eftado a alguns Cavalheiros dos

principaes , o defprazer , que caufai áõ ao mefmo Senhor
,

que elles uzem de tabaco Caftelhano , e rapé , ou outro al-

gum Eftrangeiro : tendo entendido, que fe continuarem , ou
coníentirem * que em fua caza fe recolha efte género , man-
dará proceder contra elles na forma que difpoem a Ley , que
prohibe o uzo dos referidos tabacos.

XLIX.

Com Condição
,
que a Junra dará providencia , e forma

conveniente , e juíla , pela qual os Miniftros fubalternos def-

ta AdminiftraçaÕ, hajaõ de proceder executivamente contra os

devedores delles Contratadores geraes , e de feus fegundos

Rendeiros , fem que fe falte aos termos de Direito.

li.

Com Condição , que Sua Mageftade lhes permittirá nomea-
rem Confervadores nas Terras do Reyno, conforme a Con-
dição quinze , fendo pagos á íua cufta

, paífando fe os pro-

vimentos neceííarios , com declaração
, que lhe pagaráõ o feu

falario na forma do Regimento.

Dd 2 LI.
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LI.

Com Condição
,
que querendo elles Contratadores geraes

adminiftrar , arrendar , ou trafpaíTar algumas Comarcas dei-

tes Reynos, Cidades, Villas, Lugares , Ilhas adjacentes, ou
Praça de MazagaÕ , feparadamente

, para lhes darem tabaco

do Êftanco para provimento delJes, o poderáõ fazer , fem que

Sua Mageftade lho embaraíTe , nem nenhum Miniftro feu ,• e

naô pagarão as taes peííòas , nem elles Contratadores geraes,

feus Adminiftradores , e mais peíTòas occupadas no dito Con-
tracto, Ciza , nem outra alguma impofiçaõ, ou Portagem,

nem Portos Secos
,

pelos lucros que tiverem no tabaco.

LIL

Com Condição
,
que em quanto durar o arrendamento dei-

-les Contratadores geraes , ou depois de acabado , poderáõ

cobrar tudo o que fe lhes ficar a dever , procedido do dito ta-

baco, dos feus Eftanqueiros, Feitores, e Adminiftradores

,

ou quaefquer outras peílbas
,
por via executiva , e da cadeya,

aílím , e da maneira , que íe cobraõ , e executaò as dividas,

que fe devem á Fazenda de Sua Mageftade • e alTim elles di-

tos Contratadores geraes, como feus Rendeiros , Adminiftra-

dores , e Eftanaueiros feráõ izentos de terem Éguas de crea-

eaõ, fem embargo do Regimento das Caudelarías , que nef-

ta parte houve o meímo Senhor por derogado , em ReíòJuçaõ

íua de vinte e fete de Outubro de mil e fete centos e trinta e

quatro ; e da mel ma forte , naõ fcraõ obrigados ás Compa-
nhias, nem a outro qualquer encargo militar, e de tudo fe-

ráõ izentos, e privilegiados, e fe lhes paílàráõ as Ordens, e

Provifoens neceíTarias.

LIIL

Com Condição ,qos Superintendentes, Confervadores, Pro-

vedores, Corregedores, Ouvidores, Juizes de Fora, e todas as

mais Juítiças deites Reynos , Ilhas adjacentes , e Prezidio de

Mazagaõ , feráò obrigados a dar varejos em quaefquer Cazas,

Barcos , Quintas , e Navios , ou quaefquer outras partes

,

onde
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onde houver noticia , ou fufpeita , fe vende
,
piza ,

fêmea
,

ou recolhe tabaco , Tem fer do Eítanco de Sua Mageflade , e

procederão contra os culpados na forma da Ley , e as culpas,

e autos que fe fizerem , íe remeterão ao Juiz Confervador ge-

ral do tabaco delia Corte , ou aos Superintendentes das Pro-

víncias , ou Miniítros que tiverem efte negocio a feu cargo,

no deítriólo em que fe acharem os taes deícaminhos.

LIV.

Com Condição
,
que a elles Contratadores geraes , feus Ef-

tanqueiros , Adminiítradores , e Feitores , fe lhes naõ pode-

rão tomar cazas de apozentadoria, antes fe lhes mandarão dar

neíta Cidade pela parte que toca , na forma coílumada ; e nas

Comarcas, e Ilhas
,
pelos Corregedores , ou Provedores del-

ias , e nas Villas ,
pelos Juizes de Fora , ou outras quaeíquer

Juíliças.

LV.

Com Condição
, que o tabaco

, que os Eítrangeiros com-

prarem nas Fabricas Reaes, e Cabeças de Comarcas para le-

varem para fora do Reyno , feráó izentos de pagarem direi-

tos nas Alfandegas dos Portos Secos , como fe acha julgado

por fentença do Juizo dos Feitos da Fazenda , e Refoluçaó

de Sua Mageftade , e ultimamente , peia de cinco de Setem-

bro de mil e fetecentos e quarenta e hum
,
que baixou ao

Concelho da Fazenda.

LVI.

Com Condição
, que elles Contratadores geraes , e mais pef-

foas , que fe oceupaõ no expediente da Fabrica , e Contra-
£lo deite género, feráò izentos da contribuhiçaõ do quatro
e meyo por cento

; peio que rei peita aos lucros , que podem
rer no Contracto , e mais empregos do expediente do mefmo

$

como também feráó izentos de Thefoureiros dos mefmos qua-
tro e meyo por cento , como fe mandou declarar à Junta dos
Três Eftados, por Reíoiuçaõ de vinte e fete de Juiho de mil
fetecentos e quarenta e três.

Ee LVIL
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LVII.

Com Condição, que os tabacos , que elles Contratadores

geraes remeterem pela barra fora para os portos deíles Rey-

nos , Ilhas adjacentes a elles , e Prizidio de Mazagaõ , para o

coníumo do leu Contraclo , nao pagaràõ taras dos barriz

,

ou canaílras , o que Sua Mageílade refolveo por Decreto de

vinte e nove de Julho de mil fetecentos e quarenta e três.

LVIII.

Com Condição , que elles Contratadores geraes , e Co-

marqueiros deite Contraclo
,
gozaráõ do mefmo privilegio do

foro concedido aos Rendeiros da Fazenda de Sua Mageílade ,

conhecendo de fuás caufas os Juizes Ordinários das mefmas

Terras, em que refidirem por occaílaõ dos mefmos Contra-

ctos, o que o meímo Senhor foi fervido declarar por Reíòluçaò

de cinco de Mayode mil fetecentos e trinta e oito, tomada

cm Confulta da Junta.

LIX.

Com Condição, que além das Condiçoens referidas , lhes

concederá Sua Mageílade as mais , que elles Contratadores

geraes pedirem para augmento da Real Fazenda , naó re-

pugnando alguma delias, ás fobreditas aqui expreíTadas, c

declaradas , e contheúdas no termo ; e auto de fua arremata-

ção , as quaes feráõ primeiro viílas , e approvadas por eíte

Tribunal para as coníultar a Sua Mageílade.

E com as ditas Condiçoens , e com as mais ,
que Sua Ma-

geílade for fervido conceder-Ihcs , fe obrigaó elles Contrata-

'Jores Duarte Lopes Roza
,
per íi , e como Procurador de

Domingos de Magalhaens PeíTanha, e António Teixeira de

Moraes ,• António Francilco Gorge , Manoel Peixoto da Syl-

va
,
per fi , e como Procurador de Jozé Borges da Cunha e

Souza , Francifco Xavier Monteiro Velho
,
por fuás pef-

loas , e bens ao preço do dito Contraclo , e o aceciráraõ,- e

os ditos Deputados , e Procurador da Fazenda fe obrigaó em
nome
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nome de Sua Mageftade a lhes fazer bom , tudo o aqui decla-

rado pelos três annos deite Contracto , em fé do que alfu

gnáraô neíte livro dos Contractos, com os ditos Contratadores

geraes , e lhes mandarão dar o traslado delíe alfignado ,
por

dous Deputados da Junta, para o mandarem imprimir, fe

Jhes parecer, e requererem o cumprimento delle, a todos os

Miniílros,c peííbas a quem tocar,aos quaes mandaõ o cumpraõ,

e guardem como nelle fe contém, eem cadahuma de fuás Con-

diçoens he declarado , fem contradição alguma. Nicoláo

Mongiardino o fez em Lisboa a vinte de Março de mil fe-

tecentos e cincoenta e nove. Joaô Gomes de Araújo a fez

e fere ver.

Jozé Simoens Barboza de Azambuja,

Domingos Lobato Quinteiro.

Ee 2 EU
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U EIRey faço faber , aos que efte Al-

vará virem, que a mim me foi prezen-

te o Contracto antecedentemente eícrito

dos Eftancos do tabaco deftes Reynos,
Ilhas adjacentes , e Prezidio de Maza-
gaò , feito no Tribunal da Junta da íua

adminiftraçaô , com es Contratadores

Duarte Lopes Roza , António Francif-

co Gorge , Manoel Peixoto da Sylva , Franciíco Xavier

Monteiro Velho , Jozé Borges da Cunha e Souza , Domin-
gos de Magalhaens PeíTanha , e António Teixeira de Mo-
raes, em preço, e quantia de dous milhoens , duzentos e

dez mil cruzados cada anno , forros para a minha Real Fa-

zenda ; o qual approvo , e ratifico pelos três annos nelle de-

clarados , que tiveraô principio em o primeiro de Janeiro,

de mil e fetecentos e cincoenta e nove , e haõ de findar no
ultimo de Dezembro , de mil fetecentos e feífenta e hum , e

mando fe cumpra , e guarde taõ inteiramente , como nelle ,

e em cada huma de íuas Condiçoens fe conthem ,• poíta que

naó paífe pela Chancellaria , e que íèu eíleito haja de durar

mais de hum anno ,- fem embargo da Ordenação do Livro

fegundo , titulo trinta e nove , e quarenta , que o contrario

difpoem. Lisboa vinte de Março de mil fetecentos e íin:

coenta e nove.

E, E Y.

Alvará
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Ajf^ Lvarãy porque V. Magefladeha por bem
}
approvar

o Comraão geral do Tabaco, feito com os Contratadores Duar-

te Lopes Roza , António Francijco Gorge , Manoel Peixoto

da Silva , Francijco Xavier Monteiro Velho
, Jeze Borges

da Cunha e Souza , Domingos de Magalhaens PeJJanha , e

António Teixeira de Moraes
,
por tempo de três annos , em

preço de doas milhoens , duzentos e dez mil cruzados cada an-

uo , livres para a Fazenda Real , como nelle , e em fuás Con-

diçoens Je declara.

Para V. Mageflade ver.

jfozê Simoens Barboza de Azambuja»

Domingos Lobato Quinteiro.

JoaÕ Gomes de Araújo, o fiz eferever.

Nicoláo Movgiardino , o Fez,

1?
í DOM



D. P ED
POR GRAÇA DE DEOS
Rey de Portugal , e dos Algarves , dáquem , e dálem Mar
em Africa ^ Senhor de Guiné, e da Conquifla

, Navegação ,

Commercio de Ethiopia , Arábia , Perfia, e da Índia , &c.

Faço faber a vós

que eu paíTey hum Alvará por mim aíTinado, e paíTado por

minha Chancellaria , do qual o traslado he o feguinte.

U EiRey faço faber aos que eíre meu
Alvará de Ley virem

, que pela grande

utilidade que íe Pegue a meus Povos de fe

confervar,e aumentar o rendimento do Ef-

tanco do Tabaco, pois por efte effeito que

íe me offereceo em Cortes , ficarão alivia-

dos de outras contribuiçoens
,
que pediaõ

as neceflidades do Reyno , e por efta

meíma razaó convém ao bem publico, evitar todos os meyos,
que podem fer dnmnofos ao dito rendimento , hum dos quaes

ie me reprefentou fer o do ufo da Erva Sanra
,
que muitas

pcíToas tom3Ô em lugar de tabaco , com que fe diminue ogaf-

to delie , que por efta mefma razaó fe fazem defía erva algu-

mas fementeiras, alem da que naturalmente nafce nas terras;

e querendo acudir a efte prejuízo. Hey por bem de prohibir

o ufo da Erva Santa , e outroíi a fementeira delia , de mo-
do que nenhuma pcfloa a femee , ou fabrique em fuás terras,

e fazendas , aííim próprias, como as que trouxer de renda ; c

os que o contrario fizerem , incorreráó nas mefmas penas

,

que por minhas Leys faó importas aos que femeaó , ou fa-

bricaõ tabaco; e fe alguma nafcer naturalmente, mando que

fendo em lugares públicos , os Officiaes de Juftiça , e os do
tabaco a arranquem logo que a vejaó , ou delia tenhaó noti-

cia ; e fendo em quintas , terras , ou quintaes de peííoas par-

ticulares , feus donos , ou rendeiros delias as naõ tiverem ar-

rancado ,



roncado , as poderão arrancar os Miniflros , e Officiaes de

kiftiça , e do tabaco, e por feu mandado
, para o que pode-

rão entrar nas ditas terras , ou quaefquer outras fazendas

,

a que lhes dará coníentimento fob as penas impoílas aos que

encontrão , defobedecem , oft refiftem aos Officiaes de mi-

nha Fazenda , e Juftiça j o que tudo inteiramente cumprirão

os Miniftros > e Officiaes de Jufliça ; e fe lhes dará em culpa

em fuás reíldencias, a que tiverem em naô procurarem a ex-

tinção deita erva. Pelo que mando ao Preíidente , e Defcm-
bargadores do Paço , Regedor ââ Caza da Supplicaçao , Go-
vernador da Relação do Porto , e outroíl a todos os Prove-

dores , Corregedores , Ouvidores , Juizes , Juftiças , Offi-

ciaes, e pefíbas deftes meus Reynos , e Senhorios, cumpraõ,

c guardem efte Alvará , e o façaõ inteiramente executar co-

mo nelle fe contém ; e para que venha á noticia de todos , e

fe naò poíía allegar ignorância , mando ao meu Chanceller

Mor do Reyno , ou a quem Teu cargo fervir , faça publicar

na Chancellaria efte meu Alvará em forma de Ley
,
que terá

forças delia , e enviar a copia delle íob meu fello , e feu final,

á todos õs Corregedores, Ouvidores das Comarcas defte Rey-
no , e aos Ouvidores das terras dos Donatários , em que os

Corregedores naõ entraô por correição
, para que a todos íe-

ja notório , e façaõ publicar cada hum nas terras da fua jurif-

diçaõ, e fe dar á execução o que por ella ordeno ; e fe regif-

tara nos livros do Defembargo do Paço , Cnza da Supplicaçao,

e Relação do Porto , onde íimilhantes Leys fe coftumaõ re-

giítar. Brás de Oliveira o fez em Lisboa a vinte e hum de Ju-

nho de mil íetecentos e três, Francilco Galvaõ a fez eícrever.

R E Y.

Duque Prepdente.

Alvará com força de Ley , porque Vojja Mageftade ha por
bem de prohtbir o ajo da Erva Santa , e outrofi as fementaras
della^ de modo que nenhuma peffoaa femee , ou fabrique emjuas
terras , e fazendas , afjtm próprias , como as que trouxerem de
renda

, fob as penas atras declaradas.

Para V. Mageftade ver.

Tf 2 Por
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POr refoliiçao de Sua Mageftade de i. de Junho de 1703.

em Coníiilta do Deíembargo do Paço de 7. de Novem-
bro de 1702»

Belchior da Cunha Brochado. . -

FOy publicado efte Alvará de Ley , na Chan ceifaria Mor
daÒvte, e Reyno por mim D. Franciíco Maldonado,

moço Fidalgo da Caía de Sua Mageftade, e Vedor dá dica

Chàncellaria. Lisboa 5. de Julho de 1703."

F

Dom Francifco Maldonado. \
- ',

Ica regiftado efte Alvará de Ley na Chàncellaria Mor dò

Reyno » no livro delles a foi. 172.

Joronymo da Nóbrega de Azevedo.

COm o qual Alvará mandei pajfar e/la Carta paravôs 3

pela qual vos mando
,
que tanto que vos for mo/Irado ,, a

façais publicar , e regifiar na cabeça . . c

publicar fomente nos mais lugares delia , para vir a noticia de

iodos , efe cumprir , e guardar , como nelle fe contêm , e a def
peza que fe fi^er nos mais Lugares de vojja Comarca , fera a
cufia das deJpezas da Jufliça , e quando o naÕ houver , fera a

cufla das rendas da Camera da cabeça de vofja Comarca. Dada
na Cidade de Lisboa aos

ELREY noffo Senhor o mandou pelo Doutor foao de Ro-
xas e Azevedo , do feu Confelho , e Chanceller Mòr dcftes Rey-

nos , e Senhorios de Portugal. Innocencio Corrêa da Mota a fez,

anuo do Na/cimento de N. Senhor Jefu Chriflo de 1 703.

DOM



D.PEDRO
POR GRAÇA DE DEOS
Rey de Portugal , e dos Algarves , dáquem , e dálem Mar
em Africa * Senhor de Guiné, e da Conquifta

, Navegação ,

Commercio de Ethiopia , Arábia, Perfia, e da índia , &c.

Faço faber a vós

que eu paíTei hum Alvará por mim aífinado , e paíTado por

minha Chancellai ia , do qual o treslado he o feguinte.

U EI-Rey faço faber aos que efte Alvará

de Ley virem ,
que fendo-me reprefenta-

do o grave prejuízo que cauía , e pode

caufar ao rendimento do Tabaco , que te-

nho applicado para a defenfa do Reyno
em beneficio comum de meus Vaífallos, a

introducçaÕ dos Tabacos eftrangeiros^que

a elle vem em Náos de varias Naçoens, e

que confiderando o prejuízo que fe pode feguir á minha Fa-

zenda ; hey por bem que daqui em diante, fe naõ admita nef

te Reyno Tabaco algum
,
que naõ for feito nelle, e do fabii-

cado em qualquer Reyno eítrangeiro, fe naõ poderá ufar, nem
trazer a elle , e todas as peífoas que delle ufarem , incorrerão

nas penas eítabelecidas contra os que defeaminhaõ os Tabacos

das minhas Conquiítas ; e mando, que daqui em diante , íe dê

buíca em os Navios eftrangeiros ,
que vierem aos portos deite

Reyno , e Senhorios , e com todo o cuidado íe faça exame
nelles , e todo o Tabaco que fe achar, íerá queimado fem re-

curfo algum *, e por quanto no Regimento que dei para a Jun-

ta do Tabaco, permittia aos Eftrangeiros o ufo do que traziao

em quanto eítiveííèm nos Portos defte Reyno; Hey por bem
revogar a difpofiçaõ do dito Regimento neíra parte. E para

que melhor fe polia obíervar eíla Ley , mando ao Pieíídente

da Mefa do Defembargo do Paço , ao. Regedor da Cafa da

Supplicaçaõ, e ao Governador da Cafa do Porto, a façaõ cum-

prir , e guardar nos deilriftos das ditas Caias ; e outroíi orde-

Gg no
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rio a todos os Defembargadores das ditas Gafas , e a todos os

Corregedores , Ouvidores , Provedores , Juizes , Juftiças , Or-

íiciaes , e peííbas deites meus Reynos , a façaò inteiramente

cumprir, e guardar , como nella íe contem : e aífim mando a

D. Thomás de Almeida , do meu Confelho, e Chanceller mór
deites meus Reynos, e Senhorios, a faça publicar na Chan-

celíaria ,
para que a todos íeja notória , e enviar Jogo cartas

com o tiesíado delia fob meu fello, e feu final, a todos os

Corregedores , Ouvidores das Comarcas deites meus Reynos,

e aos Ouvidores dos Donatários > em cujas terras os Correge-

dores naõ entraô por correição ,• e eíle Alvará íe regiftará nos

Jivros da Mefa do Dcfembargo do Paço , e nos das Cafas da

Suppíicaçaõ , e Relação do Porto , onde fimilhantes Leys íe

coílumaõ regiftar, e eíta própria, fe lançará na Torre do Tom-
bo. Jofeph Ferreira a fez em Lisboa , a vinte e dous de Mayo
de mil ietecentos e féis. Francifco Galvão a fez eferever.

REY.
Duque R

ALvara de Ley
, porque V. Mageflade'ha por bem , que fe

naõ admitta nefte Reyno Tabaco algum ,
que naÕforfeito

fieHe , nem fe ufe ào fabricado , em qualquer Reyno cflrangetro
,

tom as penas affima declaradas ; e revogar à difpo/içaÕ do Regi-

mento da fuma do Tabaco , cm que fe permittia aos Eflrangei-

ros o ufo do que traziaÕ > em quanto ejl'/verem nos portos defie

Reyno , como affimafe declara.

Para V. Mageftade ver.

p Or Decreto de Sua Mageflade de 14. de Mayo de 1706.

D. Thomaz de Almeida.

FOy publicado efle Alvará de Ley , na Chancelíaria mór do
Reyno, por mim D. Francifco Maldonado, Fidalgo da Ca-

ía de Sua Mageftade,e Vedor da dita Chancelíaria. Lisboa 4.
de Setembro de 1706.

D. Francifco Maldonado.

A foi.
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A Foi. 222. vevf. fica rcgiílado efte Alvará de Ley , no li-

vro do regifío das Leys da Chancellaria mor do Reyno.

Lisboa 5. de Setembro de 1 706.

jferoJiy?no da "Nóbrega de Azevedo.

COm a qual Ley , mandei paffar efla Carta para vós, pela

qual vos mando
,
que tanto que vos for mo/Irada , afaçais

publicar , e regi/lar na cabeça de voffa Comarca , e nas mais

Villas y e Lugares delia ,
para vir â noticia de todos , e je cum-

prir y e guardar como nella fe contém > e a defpeza que fe fizer

nos mais lugares de voffa Comarca , Jerà â cu/la das defpezas

das fufliças , e quando nao as houver , fera á enfia das rendas

da Camcra , da cabeça de voffa Comarca , e da entrega delia
,

mandareis certidão com o vofjo final reconhecido , que remete»

reis â Chancellaria mor do Reyno ao Vedor delia , e de affim o

nao cumprirdes , vo lo mandarei eflranhar , como me parecer.

Dada em Lisboa aos 5. dias do tnez de Setembro. El-Rey nojfo

Senhor, o mandou por Dom Thomazde Almeida, ao feu Con-

felho y e Secretario de Eliado , Chanceller mòr deftes Reynos , e

Senhorios de Portugal. Jeronyino da Nóbrega de Azevedo a

fez , anno do Na/cimento de N. Senhor fefu Cbriflo de 1 7 o 5.

Gg 2 DOM
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DOMJOAÕ
POR GRAÇA DE DEOS
Rey de Portugal, e dos Algarves dáquem, e dálem , Mar
em Africa , Senhor de Guiné , e da Conquiíta , Navega-
ção , Commercio de Ethiopia , Arábia , Períia , e da ín-

dia , &c. Faço faber a vós

que eu paíTei ora huma Ley por mim aííígnada , e paflada

pela minha Chancellaria , da qual o treslado he o feguinte.

O M João por graça de Deos , Rey
de Portugal , e dos Algarves, dáquem,

e dálem , Mar em Africa, Senhor de

Guiné, e da Conquiíta , Navegação,

Comercio de Ethiopia , Arábia , Per-

íia , e da índia , &c. Faço faber aos

que eíla minha Ley virem
,
que por

refoluçaô de vinte e nove de Julho de

mil fetecentos e treze , tomada em
Confulta da Junta da Adminiítraçaõ do Tabaco, fui fervido

ordenar
(

para fe evitar o damno que caufava o ufo do Taba-

co Caftelhano , e Italiano
, que de annos a eíta parte fe acha-

va introduzido neíte Reyno com irreparável damno de minha

Fazenda , e bem comum de meus Vaífallos, por eítar appli-

cado o rendimento do fcu Contracto , á defenfa , e conferva-

çaó do meímo Reyno , e pela dirá introducçaõ , fe hir dimi-

nuindo o coníumo do Tabaco Nacional ) que todas as peíloas

que foliem achadas com caixas de qualquer dos dous referidos

Tabacos, fícaíTem comprehendidas nas penas eítabellecidas

,

contra os que defcaminhaõ Tabaco do Reyno, cuja refoluçaô

fe mandou publicar por Editaes ; e porque naõ tem fido baf-

tante eíta providencia para fe- evitar o referido damno , e fe

proceder contra os tranfgreífores da dita refoluçaô. Hey por

bem ordenar por eíta minha Ley geral
,
que todas as pe ilhas

de qualquer qualidade que fejaõ
,
que forem achadas com cai-

xas
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xas de Tabaco Caftelbnno , ou Italiano, fejaÕ comprehendi-

das nas penas eílabelecidas contra os que deícaminhaõ Tabaco
doReyno, para que fèjaò caftigadas na forma delias , fem

que fe poíía allegar ignoi anciã; e mando ao Duque Prefidente

do Dezembargo doPaço,Dezembargadorcs delle,Regedor da

Caía da Supplicaçaõ, Governador da ReílaçaÕ do Porto, e aos

Dezcmbargadorcs das ditas Cafas , Corregedores do Crime de

minha Corte , e defta Cidade , e aos mais Corregedores , Ou-
vidores , Juftiças , Officiaes , e Peííbas de meus Reynos , e

Senhorios que cumpraõ , e guardem , e façaõ inteiramente

cumprir , e guardar efta minha Ley, como nelia fe contém , e

para que venha á* noticia de todos , outroíim mando ao Dou-
tor Jofeph Galvaõ de la Cerda do meu Confelo , e Chanceiler

mor deites Reynos , é Senhorios , a faça logo publicar na

Chancellaria , e enviar a copia delia fob meu fello , e feu final

aos Corregedores , e Ouvidores das Comarcas, e aos Ouvido-

res das terras dos Donatários, em que os Corregedores naô en-

traó pôr correição , a façaõ publicar cada hum nas ferras da fua

jurifdicçao , e íe regiítará nos livros da Mefa do Defembargo
do Paço, e nos da Cafa da Supplicaçaõ, e Rellaçaó do Por-

to, onde íimilhantes fe coflumaó regiílrar, e eíta própria fe

lançará na Torre do Tombo. Jozé Ferreira a fez em Lisboa

Occidental a 14. de Agoílo de 1719. António Galvaõ de Caí-

tello-branco a fez eferever.

R E Y.

Duque Vrefidente.

LEy porque Vofja Mage/fade ha por bem ordenar
, que todas

as pej/oas de qualquer qualidade que/ejao, que forem acha*

das com caixas de Tabaco Cajlelhano , ou Italiano
, fejaÕ com-

prehendidas nas penas eftabellccidas , contra os que dejcamintdao

Tabaco do Rejuo
,
pela maneira que ajjima fe declara.

Para V. Mageftade ver.

Hh POR.
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V) Or Decreto de Sua Mageítade de 20. de Julho de 1 7 19.

Jo/eph Galvão de Lacerda.

FOy publicada efta Ley de Sua Mageftade
, que Deos guar-

de , na ChanceJlaria mor da Corte , e Reyno. Lisboa Oc-
cidental 22. de Agoílo de 17 19.

Dom Miguel Maldonado.

REgiQrada na Chancellaria mor da Corte, e Reyno no
Livro do Regiítro das Leys a foi. 23. Lisboa Occiden-

tal 23. de Agofto de 17 19.

Maldonado.

COm a qual Ley mandei pajjar e/la Carta para vós f

pela qual vos mando
,
que tanto que vos for mo/Irada , a

faça/s publicar , e regiflar na cabeça de e

publicar fomente nos mais lugares delia
,
para vir à noticia de

todos , eje cumprir , e guardar , como nellaje contêm , e a de/

peza que [e fi^er nos mais Lugares àe vojja Comarca ,
/era a

cufia das de/pezas da Jujliça , e quando a naÕ houver , fera a

cu/la das rendas da Camera da cabeça de vojja Comarca. Dada
na Cidade de Lisboa Occidental aos

ELREY nojjo Senhor o mandou pelo Doutor Jofeph Gal-

vão de Lacerda , do feu Confelbo , e Chanceller Môr deftes Rej-

11os y
e Senhorios de Portugal. Dom Miguel Maldonado afez ,

anno do Na/cimento de N. Senhor Jefu Chriflo de 1719.

REGI
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REGIMENTO
DOS PREC,OS,PORQUE OS CONTRATADORES

Geraes Duarte Lopes Roía, António Francifco Gorge , eCom-
panhia , e feus Rendeiros , Adminiftradores , e Eítanqueiros haó
de vender o Tabaco por grollb nas fabricas , cafas de adminiítra-

çaó de todo o Reyno , e no do Algarve , Ilhas adjacentes, e Praça

de Mazagaõ ; e por meudo nas tendas dos mefmos Reynos, Ilhas,

e Mazagaõ do primeiro de Janeiro de 1759. até o fim de Dezem-
bro de 1761.

Tabaco de amoftra por grojjo.

\ \ Um arrátel , dous mil reis.

Meio arrátel , dez tofíoens.

Huma quarta , finco toftoens.

Tabaco de amoftrapor meudo.

Huma onça , oito vinténs.

Huma oitava , hum vintém.

E os mais pezos meudos a eíie refpeito.

Tabaco da Cidade por grojfo*

Hum arrátel , dezefeis toíloens.

Meio arrátel , oito toítoens.

Huma quarta
,
quatro toftoens.

Hb 2

2000

1000

500

160

itfoo

800

400
Taba-
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Tabaco da Cidade por meudo.

Huma onça , íeis vinténs. 120

Huma oitava }
quinze reis. 15

E os mais pezos meudos a efte refpeito.

Tabaco fimonte por groffo.

Hum arrátel , doze toftoens. 1200

Meio arrátel , féis toftoens. 600
Huma quarta , três toftoens. 300

Tabaco Jimonte por meudo.

Homa onça , noventa e íeis reis. 96
Huma oitava , doze reis. 12

E os mais pezos meudos a efte refpeito.

Tabaco de rolo por grojjo.

Hum arrátel , oito toftoens. 800
Meio arrate!

,
quatro toftoens. 400

Huma quarta } dous toftoens. 200

Tabaco de rolopor meudo.

tíuma onça , meio toftaõ. 50
E os mais pezos meudos a efte refpeito.

Preços
, porque fe ha de vender o Tabaco na Praça de

MazagaÕ

Tabaco da amoftra> e cidade.

Cada arrate! , aífím vendido por groflb , como por meudo ,

oito toftoens. 800 .

Tabaco fimonte.

Cada arrátel , aflim vendido por groflb , como por meudo

,

qUá-



quatro toftoens.

125

Tabaco de rolo.

400

Cada arrátel , afíim vendido por groíío , como por meudo

,

dous toftoens. 200

E fe declara
,
que os Eftanqueiros do meudo , que nos

feus eftancos venderem por elle modo qualquer Tabaco
;
que

em quartas tirarem das fabricas , ou cafas de adminiítraçaò por

íi , ou por entrepoílas peílòas, fe haveráó por incurlòs nas

penas importas aos que defencaminhao efte género , o que Sua
Mageftade foi fervido reíolver por Decreto de 29. de Julho

de 1743.

E todas as peíToas
,
que venderem o dito Tabaco por

maior , ou menor preço do taixado nefte Regimento , aílím

por groíTo , como por meudo , nas fabricas , caías de admi-

niítraçaò y tendas defta Cidade , e todo o Reyno , Ilhas , e

Praça de Mazagaõ , e naô tiverem efte Regimento aifignado

pelo Secretario da Junta da fua adminiftraçaõ em tabolera
y

em parte
,
que de todos os compradores feja vifta , incorrerão

nas penas, que íe achaó eftabelecidas contra os que defencami-

nhao Tabaco : por Sua Mageftade alfim o ordenar por Decre-

to de 12. de Agofto de 172 1.

E efte Regimento terá fomente validade no Contraão do

tricnnio prefente } qne ha de findar no ultimo de Dezembro de

1761. Lisboa } primeiro de Janeiro de 1 759.

L CARTA
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TABACO,
DEQUESAM CONTRATADORES

DUARTE LOPES
R O Z A,

ANTÓNIO FRANCISCO
G O R G E ,

E COMPANHIA.
Atino de 1759.
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O M Jozé por graça de Deos , Rey
de Portugal , e dos Algarves, dáquem,
e dálem , Mar em Africa , Senhor de
Guiné, e da Conquifta , Navegação,
Comercio de Ethiopia , Arábia , Per-

fia , e da índia , &c. Faço íaber aos

que eíta minha Carta de Provifaó vi-

rem
,
que por parte de Duarte Lopes

Roza , e António Francifco Gorge ,

e feus íbcios , Contratadores geraes do Tabaco deites Rcy-
nos , e Ilhas adjacentes a elle , Prefidio de Mazagaõ , e Por-

tos permittidos , por tempo de três annos , que haõ de princi-

piar no primeiro de Janeiro de mil fetecentos cincoenta e no-

ve , e acabar no ultimo de Dezembro de mil íetecentos feííen-

ta e hum , fe me fez prefente ,
que eu fora fervido pelas Con-

diçoens do mefmo Contraclo ; conceder a elles Contratadores,

e mais peílbas , asizençoens, privilégios, liberdades, e pre-

rogativas 3 que fe contém nas feguintes Condiçoens.

I.

COm Condição ; que elíes Contratadores, feus Eftanquei-

ros, Feitores, Adminiítradores , Criados, e mais pef-

foas occupadas no expediente Contraclo do Tabaco , feráo ex-

cuíos de todos os encargos do Coníelho , e lhes naô feráo lan-

çados alojamentos em fuás cafas , nem feráo obrigados a pre-

fidios , nem lhes feráo tomadas fuás cavalgaduras , antes, fen-

do-lhes neceflarias para ferviço do dito Tabaco , fe lhes da-

ráõ por feu dinheiro , e as Juíliças lhas mandaráõ dar , fobpe-

na de fe proceder contra elles, e de me haver por mal fervido:

e fe declara
,
que no privilegio de ferem excufos os íobreditos

de todos os encargos do Coníelho fe comprehendem as Fintas

das fontes, Procifíaó do Corpo de Deos, e cargos da Came-
ra , fem embargo da Ordenação do livro I. tit. 67. '^. 10. e

dos efpeciaes ,
que pela Ley requerem individual declaração,

de que falia a Ordenação do liv. 1. tit. 66. \. 43. e ainda dos

que nem os Ecclefiaílicos faõ izcntos ; o que fui fervido orde-

nar por Reíoluçaó de vinte de Setembro de mil íetecentos

quarenta e dous , e Decreto de vinte e nove de Julho de mil

Kk fete
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fetccentos quarenta e três
j
porque o privilegio do Tabaco ha

de preferir íempre a qualquer outro privilegio ; ou couía pri-

vilegiada ,• exceptuando os ferviços das obras publicas
, que fe

fizerem por eípecialiflima ordem minha
,
porque deitas naõ fe-

ráõ exeufos

II.

Com Condição , que, querendo elles Contratadores ar-

rendar, adminiítrar , ou trafpaíTar algumas Comarcas deite

Reyno , Cidades , Villas , ou Lugares , Ilhas adjacentes , e

Praça de Mazagaõ feparadamente , para lhes darem Tabaco
do Eítanco para provimento delias , o poderáõ fazer , fem que

eu lho impida , nem nenhum Miniítro meu : e naõ pagarão as

taes peíToas , nem elles Contratadores , feus Adminiítradores

,

e mais peíToas oceupadas no dito Contraclo , fiza , nem outra

alguma impoíiçaõ , ou portagem , nem Portos feccos , pelos

lucros que tiverem no dito Tabaco.

III.

Com Condição , que em quanto durar o arrendamento

delles Contratadores , ou depois de acabar
,
poderão cobrar

tudo o que fe lhes ficar devendo
,
procedido do dito Tabaco

de feus Eítanqueiros ., Feitores, e Adminiítradores , ou quaef-

quer peíToas por via executiva , e da cadêa , afíim , e da mef.

ma maneira, que fe cobrao , e executaõ as dividas, que fe

devem á minha Real Fazenda ; e aíTim elles Contratadores

geraes , como os íeus Rendeiros , Adminiítradores , e Eítan-

queiros , feráõ izentos de ter éguas de criação, fem embargo

do Regimento das Caudeílarias
,
que neíta parte o hei por de-

rogado , por Refoluçaõ de vinte e fete de Outubro de mil fe-

tecentos trinta e quatro, como íe declarou á Junta dos Três

Eítados : e da mefma forte naó feráõ obrigados ás Compa-
nhias, nem a outro qualquer encargo Militar , e de tudo fe-

ráõ izentos , e íe lhes paífaráó as ordens » e Provifoens necef-

farias.

IV.

Com Condição , que elles Contratadores, íeus Eítanquei-

ros , Feitores, Adminiítradores, c Criados poderão tomar

carros,
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carros , barcos , e cavalgaduras em todas as partes defle Rey-
no , onde fe acharem

,
que lhes forem neceflarias para as con-

ducçoens do Tabaco, e as Jufliças lhos mandaráõ dar
, pa-

gando tudo pelo íeu dinheiro ,
pelo jufto preço : e le lhes da-

rão alojamentos , fendo-lhes neceilarios : e fe lhes darã pelas

Jufliças do Reyno toda a ajuda , e favor ,
que por elles for

pedido > e requerido pela boa adminiflraçaõ de feus arrenda-

mentos
,
para o que fe lhes paflaráõ as ordens ; e Provifoens

neceflarias.

V.

Com Condição
,
que os Superintendentes, ou Conferva-

dores , Provedores , Corregedores, Ouvidores , Juizes de fora,

e todas as mais Juítiças defle Reyno , e Ilhas, feraõ obrigados

a dar varejos em quaeíquer caías * barcos ,
quintas , e navios

,

ou quaefquer outras partes , onde houver noticia , ou fufpeita

que fe vende , piza , ou fêmea , ou recolhe Tabaco fem fer do
Eftanco , e procederão contra os culpados na forma da Ley ,•

e as culpas, e autos, que fe fizerem, feremetteráõ ao Juiz

Confervador do Tabaco defla Corte, ou aos Supeiintenden-

tes das Províncias, ou Miniflros
,
que tiverem efle negocio a

feu cargo , no deftriéto , em que fe acharem os taes defeami-

nhos.

VI.

Com Condição, que a elíes Contratadores, feusEflan-

queiros, Adminiftradores , e Feitores fe lhes naõ poderão to-

mar cafas por apozentadoria , antes fe lhes mandarão dar nef-

ta Cidade pela parte , a que tocar na forma coflumada , e nas

Comarcas , e Ilhas os Corregedores , ou Provedores delias , e

nas Villas os Juizes de fora, ou outras quaefquer Jufliças lhes

mandaráò dar as ditas cafas.

VIL

Com Condição ,
que elíes Contratadores , feus Adminif-

tradores , Eíhnqueiros , e Feitores poderão trazer armas orTem

fivas , e defeníivas , e ainda as prohibidas pela Ley noviflima,

Kk 2 a qual
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a qual fui fervido difpeníar por Refoluçaõ de deíanove de

Dezembro de mil fetecentos quarenta e hum , tomada em
Confulta da Mefa do Deíembargo do Paço

, por todo efte

Reyno , fem lhes ferem tomadas , falvo forem achados
, que

com ellas fazem o que naõ devem, para a adminiftraçaó dos

ditos Eítancos.

yin.

Com Condição , que o Tabaco , que os Eflrangeiros

comprarem nas fabricas Reaes , e Cabeça das Comarcas para

levarem para fora do Reyno , íeráõ izentos de pagarem direi-

tos nas Alfandegas dos Portos feccos , como fe acha julgado

por fentença do Juizo dos Feitos da Fazenda , e Refoluçoens.

minhas , e ultimamente pela de cinco de Setembro de mil fete

centos quarenta e hum ,
que baixou ao Confelho da Fazenda.

IX.

Com Condição , que elles Contratadores , e mais peíToas,

que íe occupaõ no expediente da Fabrica , e Contraclo deíle

género , feráo izentos da contribuição dos quatro , e meyo
porcento, pelo que reípeita aos lucros, que podem terno

Contraclo , e mais empregos do expediente do mefmo : como
também feráo izentos de Thefoureiros dos melmos quatro e

meyo por cento , como fe mandou declarar á Junta dos Trcs

Eftados ,
por Refoluçaó de vinte e fete de Julho de mil fete-

centos quarenta e três.

X.

Com Condição , que os Tabacos
, que elles Contratado-

res remetterem pela barra fora para os portos deftes Rey-
nos , e Ilhas adjacentes a elles , e Praça de Mazagaó

,
para o

confumo do feu Contracto , naô pagaráõ direitos alguns , nem
taras dos barriz, ou canaítras , o que fui fervido refolver por

Decreto de vinte e nove de Julho de mil fetecentos quarenta

e ti es.

XL
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Com Condição
,
que os filhos daquellas peíToas

,
que

tiverem tenda de Tabaco nas Províncias de Entre Douro , e

Minho , Beira , e Traz os Montes , e Comarcas da Extrema-

dura, fejaõ izentos de os fazerem Soldados, como também
o íerá o criado daqnella peílba

, que lhe vender o Tabaco na

tenda, naõ tendo filho, que lho poíla vender , cujo privile-

gio gozarão três Eftanqueiros nas Freguezias
, que tiverem

mais de cem vizinhos, e hum nas mais pequenas ; o que fui

fervido mandar declarar por Decreto de vinte e nove de Ju-
lho de mil fetecentos quaienta e três , com declaração

,
que o

privilegio dos mefmos Eílanqueiros nao izenta dos encargos

do Confelho áquelíes
,
que já antes eraõ Tendeiros , e fomen-

te aos que forem depois de ferem Eílanqueiros , na forma

da Refoluçaò de vinte de Outubro de mil fetecentos , e cm,"

coenta , em Confulta da Junta.

XII.

Com Condição
,
que elles Contratadores geraes , e Co-

marqueiros deite, e futuros Con trácios , gozaráó do mefmo
privilegio de foro concedido aos Rendeiros da Fazenda Re-
al , conhecendo de íuas cauías os Juizes Ordinários das ter-

ras , em que refidem por occaílaõ dos mefmos Contraclos ,• o
que fui fervido declarar por Reíoluçaó de cinco de Mayo de

mil fetecentos trinta e oito , em Confulta da Junta.

E fazendo prefente no meu Tribunal da Junta os ditos

Contratadores geraes
,
que por quanto de fe lhes nao guarda-

rem as ditas Condiçoens, refulta grande prejuízo ao dito Con-
tracto, fe lhes fizeífe mercê mandar paffar as Cartas de privilé-

gios , que foliem neceífarias para as peííoas
, que correm com

a Adminiftiaçaõ do dito Contracto do Tabaco , e conducçaõ

do dinheiro procedido delles
,
que fe remette a efta Corte ,

requererem ás Juftiças o cumprimento das ditasCondiçoes nas

partes ,
que a cada hum tocar , e neceífario for. Por bem do

qual , e meu ferviço , mandei paííar a prefente com o theor

das mefmas Condiçoens ,
pela qual mando ao Defembargador

Confervador geral do Tribunal da Junta da Adminiílraçaô do
1,1 Ta-
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Tabaco, c bem aílim aos Superintendentes, eConfervado-

res delle das Províncias , e Comarcas do Reyno , e a todos os

Juizes Ordinários , e mais Miiiiftros , Officiaes , e pefloas a

quem eíla for aprefentada , e o conhecimento delia pertencer

,

cumpraó , e guardem aos ditos Contratadores , íeus Eftan-

queiros , Feitores , e Adminiítradores ,e mais peíToas nomea-

das nas ditas Condiçoens , todos os privilégios , liberdades ,

izençoens
,
que por ellas lhes faõ concedidos , fem contradi-

ção alguma, por fer muito conveniente a meu ferviço, fe dê a

ellas inteiro cumprimento , com declaração
, que quanto ao

numero deites, fe devem obfervar as Condiçoens do feuCon-

traclo ; o que aílim cumprirão íem duvida alguma , íob pe-

na de mandar proceder contra qualquer, que o contrario fi-

zer, com toda a demoítraçaõ. Eí-Rey noíTo Senhor , o man-

dou pelos Miniftros abaixo aííignados , Deputados da Junta

da Adminiítraçaõ do Tabaco. Nicoláo Mongiardino a fez em
Lisboa , aos vinte e dous de Dezembro , de mil fetecentos

^incoenta e oito. Joaõ Gomes de Araújo : a fiz eícrever.

Jo/eph Simoens Barboza da Azambuja.

Domingos Lobato Quinteiro.

NOVO



NOVO
REGIMENTO
DA ALFANDEGA
DOTABACO.

U EL-REY faço faber, que tendo coníl-

deraçaõ á fúpplica , com que o Prove-

dor , e Deputados da Mefa dos Homens
de negocio

, que procuraõ o bem com-
mum do Commercio , me repreícntárao

o deplorável eílado , a que íe acha redu-

zido o trafico do Tabaco ; E defejando

ajuda-lo, de forte que ao rrefmo tem-

po os Lavradores deite género íe animem a fabrica-lo; os

Commerciantes poíTaó achar lucro em o extrahirem ; e os do-

nos dos Navios , em que he tranfportado do Brafil a efte Rey-

no , poíTaõ também fazer na carregação do mefmo género

aquelle jufto , e honeíto intereífe
, que he necelfario para fu£

tentar a navegação, íem que huns preftem recíprocos impedi-

Ll 2 mentos
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mentos aos outros
,
por aquelle mal entendido deíejo de ma-

yores avanços particulares ,
que he defruclivo de todo o Com-

mercio geral , e do bem commum que delle reíulta : Fui fer-

vido ordenar ,
que vendo-fe no Confelho da Fazenda , e na

Junta da Adminiftraçaõ do Tabaco, efte importante negocio,

fe me coníuItaíTem fobre elle os meyos , que pareceflem mais

próprios ,
para fe confeguirem os referidos fins , e o beneficio,

que delles refultará a meus Vaííallos , ainda quando para lho

conferir foíle neceííario cortar-fe pelos Direitos, que atégora

percebeo o meu Real Erário. E conformando-me com as Con-

fultas dos ditos Tribunacs, e com outros pareceres de PelToas

do meu Confelho , que também fui fervido ouvir fobre efta

matéria : Hey por bem ordenar ,
que daqui em diante os Di-

reitos , Defpachos
,
primeiros Preços, e Fretes do Tabaco,

fesjaó regulados, e arrecadados na forma, que íerá expreífa

pelos Capítulos feguintes.

C A P I T U L O I.

i 1VT Os Tabacos , que íe defpacharem na Alfandega

JJM deite género para o contrato geral , e coníumo
do Reyno

,
quanto aos emolumentos dos Officiaes

, pagas dos

ferventes , e forma da entrada , e fahida , fe obíervará o que

vai adiante ordenado. Porém quanto á importância dos Direi-

tos , íe naò innovará em couía alguma o que íe eílá pratican-

do , antes pelo contrario íe cobrará o mefmo
, que aclualmen*

te fe cobra , para fe applicar ás mefmas Eítaçoens, a que até-

agora fe applicou na maneira feguinte.

2 Cada arroba de Tabaco pagará em tudo por Direitos

de entrada 5 e fahida
, para o meu Real Erário , mil féis cen-

tos e fetenta e cinco reis e meyo : a faber na entrada mil e du-

zentos reis para a Alfandega do Tabaco \ duzentos reis para

a Alfandega do açúcar ; cento e dez reis para o Comboy ,
que

atégora fe achava a cargo dos donos dos Navios ; trinta reis

para oConfulado ; doze reis para as obras \ oito reis , e três

quartos mais para o Comboy j fubftituidos no lugar dos cem
reis ,

que atégora fe pagou por cada rolo ; e por fahida cin-

coenta reis , ficando abolidos os cem reis que atégora fe pa-

gavao por cada arroba , imaginando-íe fomente íeis arrobas

em cada rolo; feílenta e quatro reis de Coníulado, abulin-

do-fe
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do-fe os cento e vinte e oito reis , que atégora íe pagavao ao

dito rei peito ; e tres quartos de real de Portagem : que tudo

junto faz completa a forniria dos ditos mil féis centos e fetenta

e cinco reis e meyo , alfima declarados.

3 Pagará mais cada huma das ditas arrobas
, por piões, e

precalços dos Miniftros , e Officiaes das Alfandegas ; a íaber:

Para o Provedor da Alfandega do dito género hum real, que
íou fervido conceder-lhe de novo a titulo de Tara : Para o Pro-

vedor da Alfandega do Açúcar hum real , ficando abolidos os

dez reis, que atégora cobrou de cada rolo : Para os Efcrivaens

do mefmo Provedor hum quarto de real , também abolido

,

o que atégora receberão de Tara : Para o Feitor da dita Al-

fandega , tres quartos de real : Para o EfcrivaÓ das marcas da

mefma , hum quarto de real , abolida também a outra Tara
,

que actualmente percebe : fazendo em tudo eíles proes , e

precalços , mais tres reis e hum quarto de accrefcimo.

4 Item além do referido , cada arroba de Tabaco , que

entrar na Alfandega , e delia fahir, pagará mais de falarios ás

companhias , que coítumaó conduzir efte género ,• a faber

;

defde o Barco até o Armazém , cinco reis por entrada , e def-

de o Armazém até o Barco indo por agua , ou até a porta in-

do por terra , cinco reis por fahida ,* bem viíto que o Tabaco
em nenhum deites dous cafos, poderá fahir da Alfandega , fem
que os conduclores o levem pela balança , onde ha de fer pe-

fado na maneira abaixo ordenada • e pelo trabalho do pefo,

venceráò também os pefadores , meyo real de cada arroba

,

que for á balança , fazendo eíles falarios mais dez reis e meyo
por arroba.

5 Nos Direitos aííima declarados, fe naõ comprehende o
donativo , que atégora pagava cada rolo ; porque a referida

contribuição , fou fervido que ceíTe a todos os refpeitos, def-

de a publicação deíle Regimento em diante.

CAPITULO II.

I ry Elo que refpeita á forma do pefo , eftabeíeço que

JL daqui em diante , nenhum Tabaco poíTa fer com-
putado para pagar Direitos , nem por calculo imaginário de

tantas arrobas por rolo; nem taÕ pouco por numero de rolos;

nem menos por pefadas de tantos, ou quantos rolos cada hu-

Mm ma:
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ma: mas todos feráõ reduzidos a arrobas, e arráteis , e ao

certo determinado , e preciíb numero das ditas arrobas , e ar-

ráteis
,
que tiver cada partida pelo feu pefo natural , incluída

a Tara > ícm exceífo , ou diminuição. Antes pelo contrario,

ie fará cada peio exaclo com a balança no Equilíbrio , ou no

fiel , Tem alguma differença.

2 Os Ohiciaes , e Peílbas , que ou pedirem , ou recebe-

rem emolumentos maiores , ou diverfos dos que ficaõ aífima

eftabeíecidos ,• ou fizerem , ou contnbuirem para que fe faça

qualquer pefo de Tabaco por forma diverfa , da que também

fica aífima ordenada : ou pefando na referida forma , frauda-

rem, ou permittirem que fe fraudem os Direitos Reaes, 011

os benefícios do Contratador geral , e do Commercio abaixo

declarados ; fendo-lhes qualquer deites crimes , fufhcientemen-

te provado conforme a Direito , pela primeira vez , incorre-

rão em fuípenfaõ dos ícus Officios', por féis mezes j
pela íe-

gunda ,
por hum anno ; e pela terceira , em privação dos di-

tos Officios
,
para me ficar devoluto o feu provimento. E len-

do o criminoío fervintuario , naõ fera mais admittido a fervir

Officio algum de fazenda. Porém íe for Proprietário 3 perde-

rá irremiífivelmente a propriedade,- pofto que tenha Filhos.

Reíervando fempre os cafos maiores de fraudes taes
, que re-

queirao as outras mais fevêras penas ,
que íe lhe imporão co-

mulativamente , conforme a Ley do Reyno , e Regimento
ua Fazenda.

3 A totalidade de numero de arrobas, e arráteis que ti-

ver cada partida de Tabaco , computada na fobredita forma,

fera declarada no livo da fahida , e nelía computada para pa-

gar os Direitos , que dever neíra conformidade.

4 Se o dito Tabaco for defpachado para o Contra cio ge-

ral , e coníumo do Reyno , pagará os Direitos aífima orde-

nados. Porém nelles íè lhe abaterão ,. quatro arráteis de Tara
em cada arroba

,
que fui fervido conceder a favor do Contra-

cto.

5 Mas quando o mefmo Tabaco for defpachado para fo-

ra do Reyno , nefte cafo , a partida que fe trouxer ao Defpa-

cho , fera dividida em duas partes iguaes , ou ametades , in-

cluidas as Taras. Huma das ditas partes ,
pagará os Direitos,

proes, e precalços aífima ordenados. A outra parte fe dará

abfolutamente livre de todos os referidos encargos
,
por Tara,

c por
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e por. premio, a favor do Commercio. De tal forte , que íe

a partida for de quarenta arrobas brutas , fe daráò vinte del-

ias por Tara , e por premio, e fe pagarão das outras vinte,

que reítarem , os Direitos líquidos , e completos aíTima orde-

nados.

CAPITULO III.

1 r) Ara melhor expedição dos referidos Direitos,

Jl proes , precalços, e falarios , ordeno, que a im-

portância dos mil féis centos oitenta e nove reis e hum quarto,

que fõmaõ os ditos três artigos, em cada arroba de Tabaco
das que devem pagar na fobredita forma , fe reduzaô no livro

da receita da Alfandega , a huma fó , e única addiçaÕ de con-

ta para a carga do defpachador ; e a hum fó , e único bilhete

para a fua deicarga ; evitando-fe aííim os dirferentes circuitos,

e diveríos regiíios , e defeargas
,
que atégora fe praticarão

com grave prejuízo do Commercio deite género, e com igual

cetiimento das peífoas , que nelle traficavaô.

2 Em ordem ao mefmo fim , ordeno, que os ditos livros,

e bilhetes , fe achem na Mefa da Alfandega impreííbs , e nu-

merados, em forma que nelíes na6 haja que acerefeentar de

letra de maõ , mais que o nome do Defpachador ,• o numero
das arrobas de Tabaco nelles contendas ; a quantia que pa-

gou de Direitos e o dia , mez , e anno da data do defpacho,

com os fignaes dos Ohicios, que nelle deverão intervir na for-

mo do eíblio,

CAPITULO IV.

i f) Ara que na defearga , conducçaõ, e arrimaçaõ def-

JL te género , poíía haver a mefma facilidade , e ex-

pedição
,
que deixo eítabelecidas para o íeu defpacho : Sou

fervido ordenar
,
que daqui em diante fe pratique a eíle ref-

peito, o feguinte.

2 Os Barcos que trouxerem os Tabacos de bordo dos

Navios á ponte da Alfandega , na entrada , e que delia os le-

varem na fahida , a bordo dos mefmos Navios ; naó poderáõ

vencer por frete , mais de doze reis , e meyo
,
por cada rolo -

y

iob pena , de que provando-fe que leváraõ maior frete, ou

Mm 2 que
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que íe efcuzáraõ do tranfporte deite género - por pertcnde-

rem que o pagamento delle lhe foíle feito em outra forma,

incorrerão pela primeira vez , em vinte mil reis, ametade pa-

ra o Hoípital , e ametade para o denunciante ; pela fcgunda

vez , no dobro ; e pela terceira , feráõ prezos na cadeia
, por

tempo de íeis mezes , e delia pagaráõ cem mil reis , applica-

dos na referida fórma.

3 Defde que o Tabaco chegar ao cães, ou ponte da Al-

fandega , ficará a cargo das companhias da mefma Alfandega

tirarem-no do Barco , e conduzirem-no via reãa ao Armazém
abaixo declarado ; fem por iflo poderem pedir , ou acceitar

outros falarios
,
que naó fejaô os alíima ordenados , debaixo

das mefmas penas, que também ficaõ aíTima eftabelecidas con-

tra os barqueiros
,
que levarem mais do que lhes he devido.

4 Os Tabacos que defembarcarem no cães , ou ponte da

Alfandega ,
paliarão delia em direitura ao Armazém , fem exa-

me algum , nem a reípeito do pefo, nem pelo que pertence á

bondade : porque para fe recolher no dito Armazém , íe lan-

çará em receita por lembrança no livro das entradas , fem fala-

rio algum ,
prefentemente pelas guias, e arrecadaçoens

, que
trouxer das Alfandegas do Brafil , e depois pelas marcas , e

guias das Cazas de InípecçaÕ
,
que mando eítabelecer nos Por-

tos principaes daquelle Eftado : defendendo
, que os Direitos

deite género íe poílaó arbitrar , ou que a fua qualidade fe

poíTa controverter , fenaõ ao^tempo da fua fahida.

5 O dito Armazém onde preíentcmente íe coíluma reco-

lher o Tabaco , fera logo feparado , de forte
,
que ficando

no meio delle a coxia , que for neceííãi ia para ferventia das

fazendas que entrarem , e íahirem , fe dividirão os dous Jados

nos diverfos repartimentos iguaes , que couberem na fua pro-

porção; numerando-íe todos , e collocando-fe no alto, e na

parte exterior de cada hum delles , o refpeclivo numero que

lhe for competente ; de forte , que a todo o tempo o poíTa

ver claramente , quem for pela coxia.

6 Ao mefmo paífo que os Tabacos forem entrando na Al-

fandega, fe hiráô accõmodando a favor dos íeus reípeclivos

donos , nos ditos repartimentos , pela ordem dos feus refpe-

clivos números : em tal fórma > que por exemplo, íó depois

de eftar no repartimento numero ZPrimeiro ^rtodo o Tabaco
de Pedro , fe poderá meter nelle o Tabaco de João , e affira

gradual-
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gradualmente nos mais repartimentos á mefma' imitação : de-

clarando-fe nos livros , e bilhetes das refpeclivas entradas o
certo rep.mimento , em que fica o Tabaco de cada hum dos

Dcfpachadores
, para que todos faibaõ fempre onde eftá o

feu Tabaco
,
para o acharem , e fazerem ver per íi mefmos,

cada vez que quizerem , e lhe acharem compradores , Tem que

para iílb tenhaõ a menor dependência de terceiras peílbas.

7 E quando a experiência venha a fazer ver
,
que no aclual

Armazém naõ ha toda a capacidade neceíTaria para conter os

Tabacos ,
que a ella vierem do Brafil

,
julgando-fe precifo ,

ou amplear-fe o mefmo Armazém , ou ainda fazer-fe outro de

novo , fe me fará tudo preíente
,
para dar a providencia que

for fervido , em beneficio do Commei cio deite género.

CAPITULO V.

i nOr favorecer de toda a forte o mefmo género, ain-

Jl da ao tempo da fahida delle , em que deve Per com-

putado o feu pefo na forma fobredita , ou haja de fer vendido

para o Reyno , ou para os Paízes Eítrangeiros : Ordeno que

em nenhum deites caíos , íe faça veíloria , ou exame na fua

qualidade , íenaõ naquelles termos , em que o vendedor, ou
comprador , o requererem , e naõ de outra íorte.

2 Se as Partes requererem o referido exame , fera feito

Jogo immediatamente dentro no Armazém , fem demora al-

guma , vencendo cada hum dos Meftres
,
que o fizerem , du-

zentos e quarenta reis de falario, á cufta da Parte
,
por quem

for requerido, fem outro eftipendio. E confiando que os di-

tos Mefires , ou levarão falario maior do referido , ou demo-
rarão as Partes , debaixo de qualquer pretexto ,

para as dila-

tarem, fendo-lhe efte crime provado, conforme a Direito,

incorrerão nas penas aíllma eftabelecidas no Capitulo II. £. 4*

ficando além delias , íalvo ás Partes feu direito
,
para pedirem

aos íobreditos a fatisfaçaõ da perda , que lhe houverem cauía-

do na demora , a qual lhes poderá fer julgada fummariamen-

te pelo Provedor da mefma Alfandega , com appellaçaõ , e

aggravo para a Junta da Adminifiraçaó do Tabaco , nos ca-

fos ,
que naõ couberem na fua alçada.

3 Nos caíos, em que as Partes requererem o referido

exame , tanto que elle for feito j e nos cafos , em que o naò

Nn reque-



requererem , defde que as mefmas Partes pedirem deípacho

de íahida , e diílerem que eílaó promptas para extrahirem os

feUs Tabacos ,
paíTaráõ eftes immediatamente do Armazém ,

c divifaó delle, onde eftiverem guardados, á balança que

eftá defronte da Mefa do Provedor. NeJla feráÔ pezados na

fnaneira aífima referida , em ordem a pagarem os Direitos

que ficaõ ordenados. E parecendo as Partes paílaráô os mef-

mos Tabacos de caminho , ou abordo do Navio , onde hou-

verem de fér embarcados , levando as Guias , e cautelas , que

íe achaõ eftabelecidas para fegurar
,
que com eífeito faiaó do

Reyno , fe delle houverem de fahir ,• ou para o lugar , onde

ò Contratador geral os deílinar, fe houverem de ficar dentro

no meímo Reyno. Porém íe as Partes quizerem levar os feus

Tabacos da dita balança , ou para o Jardim , ou para o Ar-

mazém delle , o poderão fazer , fendo-lhe neceflàrio. E nefte

caio, o naõ poderáó depois extrahir, fenaõ debaixo das

coílumadas Guias.

CAPITULO VI.

i Ç Endo certo que nem o Lavrador pode continuar o

O feu trabalho , fenaó vender o Tabaco com o lucro

neceflàrio para fuftentar a lavoura , nem ha de achar quem lho

Compre , fe o comprador o naõ river a preço , que o poíTa

tranfportar do Braíil a efte Reyno
,
para delle o fazer paílàr

a outros Paizes com ganho
,
que lhe faça útil a fua extracção:

fiem efta fe poderá confeguir em termos convenientes , fe a

bondade do género lhe naõ fegurar a reputação commua dos

que devem gafta-Io ; Sou fervido prover a eftes refpeitos , na

maneira feguinte.

2 O Tabaco da primeira folha , vulgarmente chamado
EfcoJhâ dê Hollanda , naõ poderá exceder no Braíil , o valor

de mi! reis por arroba, livres, e líquidos para o Lavrador

,

netfi o Tabaco ààfegmtda folha , e da fegunda forte , o pre-

ço de nove centos reis. Deites dous preços para baixo , pode-

rão com tudo fer vendidos os referidos Tabacos , conforme o
ajuíte, e avença das Partes. Porém os vendedores , que exce-

derem os ditos preços , depois de fer paífado hum anno, con-

tado dò dia da publicação defta Ley nos refpeclivos Portos

dò Brafil , pagará em treídobro o preço do Tabaco , que hou-

ver
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ver vendido por maior preço, ametnde para o denunciante

,

e a outra ametade
,
para as obras publicas do Eílado.

3 Nenhum outro Tabaco, que nao íeja das referidas

duas qualidades, nellas bem fabricado , bom, e de receber,

depois de paliado o referido anuo, poderá fer embarcado nos

Portos do Brafil , para paliar a eíie Reyno , debaixo das pe-

nas , aue ao diante feráó eftabelecidas. Porém ficará livre aos

Lavradores, e compradores do Tabaco inferior, ou da ter-

ceira qualidade, poderem gaita-lo na terra, ou embarca-lo

para a Coita de Africa , como bem Jhes parecer , na confor-

midade do que fe acha ordenado pelo Regimento da Junta da

Adminiítraçaõ do Tabaco , e pelas ordens do Coníelho Ultra-

marino.

4 E para obviar ao prejudicial engano, com que de cer-

tos annos a eíta parte fe tem achado falcificados os Tabacos

,

que vem a efte Reyno , tenho refoluto , que no Rio de Ja-

neiro , na Bahia , Pernambuco , e no Maranhão , fe eftabe-

Jeçaõ logo quatro Meias de Infpecçaõ , comportas de Minií-

tros , e PeíToas
,
pagas á cufla de minha Fazenda , para nel-

las fe examinarem , e qualificarem os Tabacos
, que fe diri-

gem a eíta Corte , antes de lerem embarcados.

5 Todos os Tabacos deftinados a embarque para efte

Reyno , íeráó primeiro aprefentados nas referidas Meias. Os
que nellas fe acharem , tacs quaes fe houver dito na manifeíta-

çaõ que delles fe fizer , íem trazerem miftura , nem engano

,

feráõ approvados * feráô marcados com o Sello da Infpec-

çaõ j feráõ recolhidos no Armazém da mefma Infpecçaõ, pa-

ra delle le embarcarem ; e Çaáõ pela mefma Infpecçaõ dirigi-

dos gratuitamente á Alfandega deita Cidade , com a Guia do
feu proprietário , peio, e qualidade. Porém os Tabacos que

fe acharem , ou de qualidade diverfa daquella com que foraõ

manifeítados , ou mifturados , ou de inferior qualidade, feráõ

queimados irrerniíTivelmente.

6 E fobre tudo , o Provedor da Alfandega deíta Cidade

com os Officiaes delia , ao tempo em que fizerem os exames,

que pelas Partes lhe forem requeridos, teráõ grande cuidado

em averiguarem , fe os Tabacos que trouxerem as marcas das

refpeclivas Infpecçoens, faÕ conformes ao que fica aífima or-

denado. E nos calos em que acharem o contrario, me daráõ

conta da falta que houver ,
para nella prover como for mais

Nh 2 conve-
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conveniente ao bem do Commercio.

CAPITULO VIL

i T) Or me fer prefente , que os Fretes do Braíil para

JL efte Reyno
y por hum abufo contrario á razaõ , e

ao interellè do Commercio , fe encarecerão em repetidas oc-

cafioens com tal exorbitância
,
que o valor dos géneros naõ

podia foffrer o cufto do tranfporte : Ordeno, que daqui em
diante nenhum Meftre de Navio, ouíe pedir, ou receber por

frete do Tabaco de qualquer dos Portos do Braíil para efte

Reyno ,
preço algum

, que exceda a trezentos reis por arro-

ba , ou a dezafeis mil e duzentos reis por tonelada de cincoen-

ta , e quntro arrobas. Efte preço ficará porém livre , e liqui-

do a favor do Navio , a cujo fim
, já fica transferido no géne-

ro o Direito , que antes fe pagava na Alfandega deita Cidade,

a refpeito do cafco. E os que levarem fretes maiores dosaf-

íima taxados, perderão toda a importância do tranfporte, que

fizerem , a favor da peífoa , a quem extorquirem a dita maio-

ria. E ficaráó fujeitos ás mais penas que merecerem , fegun-

do a gravidade da maior culpa , em que forem incurfos.

2 O mefmo ordeno
, que fe obferve também inviolavel-

mente daqui em diante , a refpeito dos fretes do Açúcar.

3 E para mais fuave , e fácil obfervancia defta diípoíiçaõ,

eftabeleço , que nenhum Navio, que paliar em laftro de hum
Porto do Brafil , a qualquer outro do mefmo Eftado, para

procurar carga , a poíía receber , fenaõ fubíidiariamente, de-

pois de haverem fido carregados os outros Navios , que hou-

verem levado carga defte Reyno para o mefmo Porto , onde
concorrer o Navio , que fe achar que nelle entrou de vafio

,

ou em laftro , íob pena de que toda a importância dos fretes ,

que efte ultimo Navio receber, cederá a favor dos Meftres dos

outros Navios , a quem direitamente pertencia a carga , ou
daquelles que o denunciarem , e íe habilitarem na cauía defta

pena, com o direito de que os feus Navios levarão carga para

o Porto , onde a carregação fe achar feita.

3 Similhantemente os Navios pertencentes á Praça da Ci-

dade do Porto , que navegarem para os Portos do Brafil , naò

toma-



tomaráó nclles carga pertencente a efta Cidade de Lisboa, fe-

naò depois de haverem fido carregados os Navios da meíma
Cidade de Lisboa : nem pelo contrario , os Navios de Lisboa

poderão receber carga para o Porto , fenaò depois de fe acha-

rem carregados os Navios pertencentes á dita Cidade do Por-

to , tudo debaixo das mefmas penas aífima ordenadas.

Pelo que
,
mando ao Prefidente da Junta da Adminiftra-

çao do Tabaco , e Deputados delia , que ora íaõ , e aos que

ao diante forem , cumpraõ , e guardem cite Regimento , e o
façaõ inteiramente cumprir, e guardar, aífim pelos Minif-

tros , e Oríiciaes da lua Repartição , como por todos os mais

do Reyno , como nelle fe contêm. E mando, que depois de

fer por mim aífignado , fe imprima
,
para que íeja notório a

todas as peífoas , a quem tocar a fua obfervancia. E o mefmo
Regimento hey por bem

,
que tenha força , e vigor de Ley,

fem embargo de quaefquer Leys , ou Ordenaçoens
,
que o en-

contrem
,
que por efte derogo , como fe de cada huma delias

fizera expreílà menção ; e quero que valha , como fe foíTe Car-

ta paílada pela Chancellaria
,
pofto que por ella naõ palie

,

fem embargo das Ordenaçoens do livro fegundo titulo trinta e

nove, quarenta, c quarenta e quatro, que diípoem o con-

trario. Lisboa a dezaíeisTde Janeiro de mil e fetecentos e cin-

coenta e hum.

REI
Fedro da Motta e Silva.

I)
Egimento

,
pelo qual V. Mageftade ha por bem , fe gover-

\ ne daqui em diante a Alfandega do Tabaco , e os Direi-

tos , De/pachos , Primeiros Preços , Fretes do Tabaco , e Açú-

car , cargas dos Navios nos Portos do Brafil , e fuás defcargas

nefle Reyno , como nelle fe declara.

Para V. Mageftade ver.

António Jozé Galvão o fez.

Oo REGI-





REGIMENTO
DAS

C A Z A S
D E

INSPECÇÃO.
O M Jozé por graça de Deos , Rey
de Portugal , e dos Algarves, dáquem,

e dálem , Mar em Africa, Senhor de

Guiné, e da Conquifta , Navegação,

Comercio de Ethiopia , Arábia , Per-

fia , e da índia , &c. Faço faber que

por quanto no novo Regimento da

Alfandega do Tabaco , que mandei

publicar em dezaíleis de Janeiro, e no

Decreto
,
que também mandei publicar em vinte e íere do di-

to mez , deite prezente anno , lobre a Lavoura , e Commer-
OO 2 CIO
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cio do Açúcar, fui fervido ordenar , que nos principacs Por-

tos do Eftado do Brafil , fe eftabelleceflem Cazas de Inípccçao,

nasquaes naõ fó fe examinaíle , qualificaíTe , e regulaíle em
beneficio commum dos meus.JVafiallos , a bondade , e o juíto

preço deites dous importantes géneros , para aííim íe confer-

var a fua conítante reputação , e fe íegurar a fua íucceífiva ex-

tracção , mas também íe coníideraiTe para me fer propofto

,

tudo o mais que a experiência foífe moftrando, que feria con-

veniente para melhor fe promover , e animar a referida Agri-

cultura , e Comrhercio : E confiderando quam útil , e necef-

fario he ,
que/as ditas Cazas de Infpecçaò fejaô alnftidas de

Miniítros aptos, e competentes para os negócios, a que íaó

deftinados, e que tenhaõ Regimento
,
que lhes firva de re-

gra para íc bem regerem : Hei por bem ordenar a eftes ref-

peitos , O que íerá exprelfos nos Capítulos íeguintes.

*

CAPITULO I.

Das Cazas
,
que hao defer eftabtllecidas,

1 "7VT" A Bahia , Rio de Janeiro , Pernambuco , e Mn-
-to 1 ranhaõ , feráò logo cftabeliecidas as quatro Cazas

de Infpecçaò
, que fui fervido ordenar pelo Cap. VI £.4. do

novo Regimento da Alfandega do Tabaco , para conhece-

rem , naõ fó do que pertence a efle género
?
mas também ao

do Açúcar na maneira abaixo declarada.

2 E ainda que em algum dos ditos Portos fe ache menos
cultivada a Lavoura de qualquer dos referidos dous géneros,

( como prefentemente fucccde com o do Tabaco no Rio de

Janeiro
, ) íempre com tudo fe eítabellccerá nelle , a reípeclivá

Caza de infpecçaò' ; nao fó para reger o commercio do outro

género , que fe cultivar no feu diftri&o ; mas também para me
dar annualmente conta pelo meu Confeího Ultramarino , e pe-

la Secretaria de Eftado, dos impedimentos que achar
,
que ob-

ftaõ ao progreflb da Lavoura do outro género
,
que fe naõ fa-

bricar ; em ordem a que eu , fendo informado , poíla remo-

ver os taes impedimentos com tudo o que couber na paternal

providencia
,
que tenho applicado ao beneficio commum dos

meus Povos , do Eftado do Brafil.

3 Pelo eftabellecimento das ditas Cazas , ceifarão inteira-

mente
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mente ns Superintendências do Tabaco , nos Portos daquelle

Eirado I transferindo- fe nos Infpeclores, que íbu fervido criar

de novo, toda a jurifdicçaõ , que até agora tiveraô os Supe-

rintendentes pela Ley intitulada : ZZ Regimento
}
que fe ha de

ob/ervar no E/lado no Bra/il , na arrecadação do Tabaco ZZ E
na conformidade das mais Leys , e ordens

, que foraó expedi-

das fobre a arrecadação do dito género
, depois daquelle Re-

gimento. As quaes Leys todas : Hei por bem approvar , e

mandar obfervar pelos mefmos Infpeclores no que naõ encon-

trarem , o que ordeno pelo prezente Regimento em tudo, o
que pertence á arrecadação do referido género.

CAPITULOU.
Dos Miniftros , e Offlciaes de que Je haÕ de compor as

ditas Cazas.

i Jj
1 M cada huma das ditas Cazas de InfpecçaÕ have-

m a rá três Infpeclores , dous Elcrivaens
3 e os mais

Officiaes abaixo declarados.

CAPITULO IIL

Dos Infpeflores.

i /^V S Inípeclores feráõ na Bahia , e no Rio de Ja-

V^/ neiro , os dous Intendentes geraes do Ouro , que

fui fervido crear de novo pela Ley que mandei publicar em
três de Janeiro do anno paliado de mil fetecentos , e cincoen-

ta ; e em Pernambuco , e no Maranhão , os dous Refpecli-

vos Ouvidores, os quaes todos ferviráó debaixo do juramento

dos feus cargos. Haverá mais em cada Mefa , hum homem
de negocio , dos que coftumao comprar açucares , ou Taba-
cos para remeter a efte Reyno j e hum Senhor de Engenho,
ou Lavrador de Tabaco , dos que coftumaÕ mandar fabricar

hum , ou ambos eftes dous géneros; aos quaes lerá dado ju-

ramento pelos referidos Inipeclores Letrados ao tempo da

poíTe.

z Os quatro Intendentes Miniftros de letras, feráò inva-

riáveis em quanto occuparem as refpeclivas Intendências , e

Pp Ouvido-



Ouvidorias afíima declaradas. E ferviráõ com os mefmos orde-

nados ,
que a feu favor fui fervido mandar eítahellecer.

3 Os outros Infpeclores
,
que naô forem Miniftros de le-

tras , feráõ elleitos *, os Senhores de Engenho } ou Lavrado-

res de Tabaco pelas refpeclivas Cameras por pluralidade de

votos ; e os homens de negocio , pelo corpo dos da íua pro-

íiílaô. Em cada hum dos que forem elleitos , deveráõ concor-

rer precizamente as profiçoens aíTima declaradas : perferindo

fempre os Elleitores , entre os que as tiverem aquelles candi-

datos , em quem concorrerem copulativamente as outras qua-

lidades , de boa reputação ,
juíliça , inteireza , independên-

cia , e zello do bem publico : confiderando as fobreditas Ca-
meras , e corporaçoens de homens de negocio

,
que na boa

,

ou má elleiçao
,
que fizerem deites Deputados, confifíe , ou

a fua felicidade no augmento da Agricultura , e do commer-

cio dos referidos géneros , ou a fua ruina fe a Lavoura fe eíte-

rilizar , e o commercio vier a perecer : e tendo entendido que

Com eíles íérios motivos , me darei por muito mal fervido , e

mandarei proceder como me parecerjuílo, contra os que nas

ditas elleiçoens derem os feus votos em peíTòas, nas quaes naò

concorrerem as fobreditas qualidades.

4 Os mefmos ínlpeclores naõ Letrados, feráõ elleitos

para fervirem por tempo de hum anno ; fem poderem nunca

fer rcelleitos , íe nao depois de ferem paíK\dos três annos , con-

tados do dia em que acabarem de fervir. Venceráõ de orde-

nados também ácuíla da minha Fazenda, á faber : No Rio
de Janeiro , duzentos mil reis annuos cada hum , attendendo

ao menos trabalho que alli teráó prezentemente , em quanto

a Lavoura fe nao fertilizar ; Na Bahia quatro centos mil reis:

e duzentos mil reis em Pernambuco, e no Maranhão : fem

outro algum emollumento, nem á cuíla da minha Fazenda,

nem á cuíta das Partes.

5 Os ditos Infpècliores > íe juntarão com os feus Officiaes

nas refpeclivas Cazas de Infpecçaó
, por todo o tempo do an-

no duas tardes de cada íemana
, que naõ fejaó de dias Santos,

nem feriados : para ouvirem os requerimentos das Partes e

para conferirem entre íi , o que lhes occorrer fobre a Agri-

cultura , e commercio deites dous imporrantes géneros , que
confio á fua adminiílraçaõ. Porém defde que chegarem as Fro-

tas defte Reyno , até que tornem a fazer-íe á vella
,
para vol-r

tarem



tarem a elle , feráô obrigados a ajuntar-fe todos os dias que
nao forem de guarda , ti es horas de manhaa 3 três de tarde,

e todo o mais tempo
,
que neceífario for para fe dar expedi-

ção ás Partes j de forte que pela demora do Defpacho , nao
padeça o commercio dos referidos géneros , a menor dillaçaõ

de que venha a refultar empate.

6 Encarrego aos fobreditos o eípecial cuidado, com que
fe devem applicar a executarem , e fazerem obfervar , o que
a refpeito das qualidades

, preços , bondades , e fretes dos re-

feridos dous géneros , fui fervido eítabellecer pelos Capítulos

VI. e VIL do referido Novo Regimento da Alfandega do Ta.
baço , e pelo dito Decreto , em que rui fervido dar nova for.,

ma á navegação , e ao commercio do Açúcar.

7 E para miihor obíervancia , e mais fácil execução do
que tenho eftabellecido a eftes reípeitos , ordeno

, que nas fo-

breditas Cazas de Infpecçaõ , nao poíla fer recebido para fe

examinar, e qualificar algum Açúcar , ou Tabaco
,
que nao

traga as marcas abaixo indicadas , fendo fempre poíías com
ferro ardente : para que no cazo de fe achar fraude , fe poíTa

a todo o tempo faber quem foi o feu Author : e no cazo de ha-

ver maior bondade , e exactidão nos géneros defte , ou daquel-

le Agricultor , poíTa efte colher o devido fruclo da maior ap«

plicaçaô , que tiver em aperfeiçoallo , e reputallo em benefi-

cio do publico.

8 Ém ambos os ditos géneros , fera fempre a primeira

marca a do Senhor de Engenho , ou Lavrador de Tabaco que

os fez fabricar. E a fegunda , fera a da qualidade dos mefmos
géneros na maneira feguinte. O açúcar branco fino , trará de

mais íobre a tara hum BF; o branco redondo trará BR ; o
branco batido trará BB ; o mafeavado macho trará ,• MM ,• o
o mafeavado batido , ou redondo MR ; o maícavado broma
MB. No Tabaco por modo refpeclivo depois da marca do Se-

nhor da Roça onde foi fabricado , trará o da primeira folha

FP • o da fegunda FSi e o da terceira dos campos da Cacho-

eira FT. Trarão mais os referidos géneros , huma terceira mar-

ca da Capitania donde íahiraõ : a faber, o do Rio de Janeiro

hum R j o da Bahia hum B ; o de Pernambuco hum P;eo
do Maranhão hum Aí : fendo cada huma das ditas três mar-

cas
,
poíta em differente linha , para que aííim fe evite a con-

fuíaõ.

Pp 2 9 Em
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<p Em ordem aos mcfmos fins eftabelleço , que nenhuma
peflòa de qualquer qualidade , ou condição que feja , ouze

contrafazer, ou imitar as marcas de cada hum dos referidos Se-

nhores de Engenho , ou Lavradores de Tabaco , debaixo das

penas eítabellecidas pela Ordenação do livro 5. titul. 52. £. 2.

com tal declaração
,
que íendo o crime provado conforme a

Direito , a confifcaçaõ dos bens , íerá dividida para pertencer

ametade ao accuzador , e a outra ametade ao Senhor de Enge-

nho , ou Lavrador , cuja marca íe houver provado que foi fal-

íificada. E deíle crime conhecei áò os In fpeclores Letrados,

em primeira Inílancia , com Appellaçaó , e Aggravo para as

Rellaçoens dos Diftriélos , onde tiverem as fuás refidencias.

10 Attendendo a que a bondade da Folha, de que fc

compõem o Tabaco vulgarmente chamado Eícolha de Hollan-

da , naô depende fempre da induítria dos homens , mas que

muitas vezes fuccede depender dos acazos do tempo a que

delles he também dependente a abundância , ou diminuição

das colheitas , e a que neítes primeiros tempos , naó poderáõ

íèr muito abundantes de Tabacos , deita fuperior qualidade ;

permitto que nos Tabacos delia
,
poífaò os Inípeclores aug*

mentar o preço , que lhe taxei pelo íbbredito Regimento, ac-

creícentando a elle defde hum toílaõ , até trezentos reis por

arroba , o que a fua prudência lhes diélar, quando a exigência

dos cazos occurrentes aílim o requerer.

1

1

Também permitto
, que no cazo de eíterilidade com-

mua , e notória poífaõ os mcfmos Infpeclores acere fcentar no
Tabaco da fegunda Folha , defde meio toftaò , até cento e

cincoenta reis por arroba na referida forma > conforme a me-
lhor , ou peior qualidade que acharem no Tabaco defta F0IÍ13,

que lhes for trazido a exame.

1

2

E porque também fui imformado de que o Tabaco da

terceira Folha produzido nos campos da Cachoeira, do dií-

triclo da Cidade da Bahia , igualla em bondade o da fegunda

Folha , que produzem os outros terrenos do Brafil ; íou fer-

vido ordenar , que os Tabacos da terceira Folha
,
que forem

da producçaò dos fobreditos campos , fendo aliás bons , e de

receber , fem trazerem miílura, nem fraude , fejaò approva-

cios pelos Infpectores da mefma Cidade da Bahia
,
para fica-

rem equiparados aos Tabacos da fegunda Folha
, que vierem

dos outros territórios : entendendo-fe nefta forma o novo Re-
gimento
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gimento da Alfandegado Tabaco, no Capitulo VI. J. 3. fo-

mente pelo que pertence ao Tabaco dos referidos campos da

Cachoeira.

1 $ O que íe acha eítabellecido a refpeito do Tabaco pe-

jo ?. 5. do mefmo Capitulo VI. do dito Regimento , ordeno,

que fimilhante fe obferve a refpeito do Açúcar, conhTcando-

fe para a minha Fazenda , todas aquellas caixas , ou fechos ,

nos quaes fe achar , ou Açúcar de qualidade diverfa daquella

que for manifeítada nas referidas Mezas de Infpecçaõ
,

pela

marca dos Senhores de Engenho , ou miítura de Açúcar de

qualidades ditíerentes. Poremos que nas referidas Mezas fe

achar , que aífim no dono, como na qualidade > íaõ taes quaes

conftar da fua marca , feráõ nellas pezaaos ,• feráõ fellados

como bons , e legaes com o fello da dita Infpecçaõ ; e feráò

debaixo delle dirigidos gratuitamente á Alfandega deita Cida-

de , com a guia do feu Proprietário
, pezo , e qualidade.

14 Porque fui informado de que em algumas partes do

Brafil (
principalmente em Pernambuco )coítuma haver demo-

ras, humas vezes neceíTarias , e outras affecT:adas , na con-

ducçaò dos Açucares, e Tabacos, com que faõ retardados

de forte ,
que naò chegaõ a tempo hábil para íerem carrega-

dos nas Frotas, cuja partida tem determinado termo ; encar-

rego ao cuidado , e zelo dos Infpe£rores de todas as ditas Ca-

zas, vigiarem íobre efta matéria : evitando que daqui em di-

ante naõ haja fimilhantes defordens taõ prejudiciaes ao bem
comum , ao augmento da Agricultura , e á expedição do com-

mercio : e dando-me conta naquelles cazos em que julgarem

neceíTaria a minha Real Providencia , para que as referidas

defordens venhaò a ceííar inteiramente.

15 Com os mefmos fins eítabelleço
, que pelo pezo , exa-

me , e averiguação dos referidos Infpeclores , fe efteja invio-

lavelmente nas Alfandegas , e outras quaefquer Cazas de Def-

pacho do Eirado do Brafil , cobrando-fe o que os fobreditos

géneros coftumaõ pagar por fahida
, pelo que conftar dos li-

vros das refpeétivas Infpecçoens , fem que fe repezem os mef-

mos géneros , nem fe difpute fobre a fua qualidade, ou fe ad-

mitta a eíle refpeito duvida alguma por quaefquer Officiaes,

ou eftes fejaó da minha lieal Fazenda, ou de quaefquer Con-

tratadores , ou Adminiftradores : porque a juriídicçaõ dos fo-

breditos Infpeclores , a refpeito deites dous géneros , fera pri-

Qq vativa,



vativa , e exclufiva de toda , e qualquer outra juriídicçaõ,

e incumbência.

\6 Quando nas referidas Mezas houver difeordia de vo-

tos , fe vencerá pela pluralidade de dous contra hum. Porem

o que ficar vencido fendo a matéria tal , que tenha confequen-

cias
,
poderá fazer o íeu voto feparado , e fazer-mo prezente

com a primeira Frota, pela-s vias que tenho indicado, para

que Eu poíTa dar a neceíTaria providencia, achando que he

digno delia o cazo que fe me fizer prefente.

CAPITULO IV.

Dos fiches das ditas Cazas de lnfpecçaÕ , nos diferentes

Portos ajfima declarados.

i TVJ A Bahia , e em Pernambuco , ficarão confervados

X_\ os mefmos Officiaes , que até agora íerviraô nas

Superintendências
,
para daqui em diante lenirem debaixo

das ordens dos Infpeclores naquelles minifterios , e diligencias,

que a bem da arrecadação , utilidade publica , e obfervancia

deíle Regimento , lhes forem determinados peia Meza da

Infpecçaò.

2 No Rio de Janeiro , os mefmos Officiaes que haõ de

fervir com o Intendente geral do Ouro, feráó também por

fimilhante modo Officiaes da Caza de Infpecçaõ, que alli man-

do eítabellecer.

3 No Maranhão fe praticará identicamente o meímo, a

reípeito dos Eíaivaens , e Officiaes daquella Ouvidoria.

4 Todos os fobreditos Officiaes , fe regularão refpecliva-

mente pelo que íe acha determinado em ordem a falia rios , e

limpeza de mãos , pelo Regimento das Intendências , c Cazas

de Fundição
,
que fui fervido mandar publicar em quatro de

Março próximo precedente.

Efie Regimento fe cumpra , e guarde inteiramente como
nelle fe contém, naÕ obftantes quaefquer Leys, Regimen-
tos, ou ordens em contrario, e ainda dos das Alfandegas,

de quaefquer Cazas de Defpacho , e de outros que requeiraò

cípecial menção; porque todos hei por derrogados, no que

a eíle fe acharem contrários. Pelo que , mando ao meu Con-

íclho Ultramarino , Vice-Rey, Governadores > e Capitaens

Gene-
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Generaes do Eftado do Brafil , Miniftros , e mais PelToas dos

meus Reynos
,
que o cumpraõ , e guardem , e façaô inteira-

mente cumprir> e guardar eomo nelle íe contém. E ao De-
zembargador Çrancifco Luiz da Cunha e Attaide do meuCon-
felho , e Chanceller Mor do Reyno , mando, que o faça pu-

blicar na Chancellaria
.,

e o faça imprimir , e regiílar nos luga-

res aonde fe Coítumaò fazer íimilhantes règiftros , e inviar ás

partes coftumadas , e eítè próprio íe lançará na Torre do Tom-
bo. Dado em Lisboa no primeiro de Abril de mil fetecentos

cincoenta e hum.

RE Y.

Diogo de Mendonça Corte-Real.

REghnento que V. Magejlade ha por bem mandar fe objer-

ve nas Cazas de Infpecçao , que novamente mandou e/la-

bellecer no E/lado do Brafil , pelas Leys de dezajjeis , e vinte

e fète de Janeiro do prezente anno
,
que derao novaforma ao

Qommercio , e navegação dos Tabacos , e Açucares daquelle

continente.

Para V. Mageftade ver.

Qq 2 Fraih
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Francifco Luiz da Cunha de Atatde.

Foi publicado na Chancellaria Mor da Corte , e Reyna
na forma coftumada. Lisboa 2. de Abril de 1751.

Dom SebaftiaÕ Maldonado.

Regiftado na Chancellaria Mor da Corte , e Reyno no

livro das Leys a foi. 2. Lisboa 2. de Abril de 1751.

Rodrigo Xavier Alvares de Moura.

António Jozê GolvaÕ o fiz.

Foi impreflb na Chancellaria Mor da Corte

,

e Reyno.






