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ARTIGo-s 
DO 

REG I-M E N TO 
DOS 

. SUPERINTENDENTES, E CONSERVADORES 
DO 

TABACO, E SABOARIAS 
DESTES REINOS DE PORTUGAL , 

· E dos das Penaes, que fe impõem aos Tranfgreífores , e 
Contrabandifias dos ditos generos. 
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P. do que. conftar, nao haven.; 
do inconveniente. Lisboa z7 
de Abril de I 8o 2. ' 

Com treJ Rubrlcas. 

.SE~HOl{ 

DIzem os Contratadores 'Geraes do Tabaco e Sa~ 
boarias deftes Reinos, C)Ue para bem do feu Contrato pre..s 
cisão C)Ue Voffa ALTEZA REAL lhes mande paffar por Certi"" 
dão o Regimento dos Superintendentes, e Confervadores dos 
mefmos generos, e penas impoftas aos Comrabandiftas, ern 
I 8 de Outubro de I 702; e Alvará de 2 I de Janeiro de. 
I 696. " 

P. a Voíta ALTEZA REAL Íe digne 
affim o ordenar. 

Em o RegÍnierito dado ao Trlhuna1 da f urita: da Ad-miniíhaçío. do: 
Tabaco em dezoito de Outubro de mil fetecentos e dous eftá incor .. 
poríldo o de que os· Suppiiaantes fazem menç~o,. do theor fegu·inte : . 
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'R·-E ·GIMENTO. 
DOS 

SUPERINTENDÉNTE.S 
' . 

'Com o accrefcentamen~o dos Capitulas vinte e do
1

US ,_e 
vmte e tres. , .,. 

I 

·· U ELREY Faço faber, qne tendo confideraçao. ~s utili· 
dades que Minha Fazenda recebe , havendo Mmdho de 
.Letras nas Províncias do Reino, que com a occupaçâo de 
Superintendentes da Adminiftração do Tabaco conheçâo 
dos defcaminhos delle, e procedão contra os tranfgreifo-
res da Lei, ·que fobre efte particular Mandei fobeftabe-

lecer, Fui fervido nomear cilico Miniftros , para que cada -hum na fua 
Provincia ufe ·dos poderes, e alçada, que por efte .concedo pela manei- . 
ra feguinte: 

J. 
~ : . ~e cs· Superirttendentes do ':rabaco pofs'o entrar com alçada nas 
terras da· Rainha, Minha fobre ·togas muito amada, e pn~:zada Mulher; 
-a3:s d~r Jnfantada, e nas das tetras .,dà Caíà de Bragança, e de todos, 
e quae(quer outros D onatarios, e mtlndar á eUas· feus Officiaes fazer as 
diligencias <}Ue forem neceífariasr 

-II.-
Que os Corregedores, Provedores, Ouvidores, e Juizes de Fóra 

dem toda a ajuda , e favor neceffario aos· Superintendentes , e cum-
primento a feus Precatorios, com toda a pontualidade; e que não 'o fa:.. 
zendo affirn , dem os ditos Super-intendentes conta na Junt-a da Admi-
niftraçâo ao Tabaco. · · . . 

. ' . III. . 
Que os Meirinhos' e Efcrivâes hão de fer nomeados pela Junta; e 

haveráó 'de ordenado, o Meirinho ' cincoenta mil reis, com obrigação de 
ter effettivos dous homens, que o acompanhem; e o .Efcrivão triqta mil 
reis por anno. · · 

1\T. ' 
Qle em todas as partes onde foh~m fe lhes :ha de d.ar apofentado-

ria nas terras da Coroa, e de quaefquer Donatarios, por tempo de hum 
·· mez fómente em cada ter::a, fe tanto durar a difigencia, coino fe dão 

aos mais .. Miniftros em diligencias do Meu Serviço. . · 
r ~ . 

· Que fendo neceffario aos Supe'rintendentes alguns ·Offidaes, os pe-
diráõ ~os Miniftros das Comarcas, e. elles lhos darão, precedendo efta 
diligencia a todas as. mais. 

VI. 
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" VI. 

~e fendo neceffario para algumas diligencias, pofsao os Superin.a 
tendentes nomear, e dar provimento a outras peífoas que levantem Va-
ras, e firvâo de Meirinhos, como coftumão fazer os Corregedores das 
Comarcas em algumas occafióes, para prenderem delinquentes, ou em 
aperto de conducçóes, e carruagens, o qual provimento não ferá mais 
que para a tal função. . . . 

VII. 
Qle as diligenCias que forem fazer os ditos Superintendentes, fe .... 

rão pagos a feis toftóes por dia; o Meirinho a quatrocentos reis; o Ef-
crivão a trezentos reis, fóra efcrita; os homens da Vara a cem reis cada 
hum, pelos bens dos culpados, para fe evitarem defcaminhos de Minha 
Fazenda, e para caftigo dos delinquentes. 

VIII. 
Q9e pofsâo executar per fi, e feus Officiaes todos os culpados , ar-

rematando-lhes os bens neceífarios em Praça pública, na fórma da Lei, 
ailim pelas penas, tomo pelas cufras. 

IX. 
Qle pofsâo com os feus Officiaes viiitar todas as Embarcações, da 

maior até a menor, tendo noticia que nell as fe defcaminha Tabaco, e 
fazer nella tomadias, e prender os culpados. · 

X. 
~e devem julgar as tornadias como até agora fazião os Coní~r .. 

vadotes, appellando por parte da J uftiça nos 'crimes; e nos cafos ci v eis, 
terão a alçada elos Corregedores das Comarcas. · 

XL 
~e fendo neceifario a cada hum dos Sup~rintendentes fazer algum 

avifo , de parte donde não haja C?rreio, como no Reino do Algar-
ve, ou ·por fóra do Correio de qualquer parte, fendo o negocio tãô gra-
ve que poífa mandar Correio, e de terra em que o não haja, pofsão os 
ditos Superintendentes mandar proptio , a que Eu mandarei pagar por 
onde tocar. 

XII. 
, Qle os Ordenados dos Superintendentes ( que hão de fer duzentos 

e cincoenta mil reis por anno a cada hum) ftt lhes paguem no Eftanco 
da terra, em que aíliftirem com a fua cafa, aos guarteis, corho fe faz aos 
mais J ulgadon::s ; e na mefrna fórma f e pagará àos Officiaes ; que hão 
de afiifi:ir com elle na mefrna parte, . para eil:arem mais promptos. 

. XIII. 
~e . f e não poderáõ aufentar os Superintendentes clas Províncias 

fem licença da Junta ; e aufentando-fe com ella, oti tendo legitimo im-
pedimento cada hum dos Superintendentes, firvão em feu lugar os Cor-
regedores das Con1arcas, cada hum na fua; com declaração, que de to.., 
do o impedimento darão os ditbs Superintendentes conta na Junta. 

. . XIV. 
Q;le vifto Eu fe1· fervi~o defoccup~t de todas as mais occupaçóes 

a m os 

,. 
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I os Superintendentes' nao fejão o~rigados,., a ~p~efentar no Defembargo 

do Pa<5_o, para feus Defpachos, mais que Cert1dao daJ unta, comq fans-
:fizerâo ào que por ella lhes foi mandado; e que no fim dos quatro an-..... 
nos. de fuas occupações fe lhes tomará re.íidencia ·, como os mais Mi-
nifrros. 

. XV. 
~e pofsão mandar mettêr na~ cadeias públicas, e nas dos Cªftel• 

los, que tiverem cadeias, em que mais co_nvier, as peífoas que prende~ 
rem_, ou mandar'em prender; e que as peifoas a cujo cargo eftiverem, 
acceitem os prezas fem dúvida alguma. · 

XV;I. 
Qpe os Moradores do Reino ·do Algarve, no crime do Tabaco, 

não gozem do privilegio da homenagem, fern embargo da Ordenaçã<J 
do Livro dous, titulo feffenta i1z principio, em que lhes foi concedido o 
privilegio de Cavalleiros, pofto que .Peões fejão. ·, 

. · XVII. 
' Qge os Governadores das Armas , e Cabos de Guerra' dem aos 
ditos Superintendentes toda a ajuda, e favor neceífario, e lhes maúdem 
dar tôda a Cavallaria, e Infanteria que lhes pedirem para as diligencias 
de .Meu ferviço; e para efte effeito mandare.i efcrever aos Governadores 
das Armas, para elles ord-enarem _aos_ Governadores das Praças dem ajuda, 
e favor aos Superintendentes; e não 'f e lhes dando, da~ão conta naJ unta. 

XVIII. · 
· · Qye pofsâo entrar em Conventds de :frades , e dar b!Jfca nelies, 

fendo-lhes neceífario; para o;·que n:ándarei efcF€v~er -aos Prelado-s lhes 
não impidão as diligencias , nem difficultem as _entradas, 'confiando aos 
Minifrros que nelles fe a chão alguns deicaminhos. ( a) · . xrx. . , 

Que pofsão entrar em cafa dos Titulares, e em todás as mais, fem 
excepção de peifoa alguma. 

XX. 
~~ nenhum Cou/to, com qual_quer Privilegio que tenha ; valha aos 

culpados no crime do T .abaco , e que delles ferão tirados pelos Super-
in:tendentes , e feus Officiaes , e prezos , · ou emprazados os Officiaes 
dos Couros que lhos quizerem impedir 

XXI. . 
Q1e hão de tirar Devaífa geral cada an no na cabeça das Conur-

cas ; e fe tiverem noticia que em .álguma das Villas das Comarcas, 
em. q~e eftivet:em devaifando, h.ouve defcaminhos do Tabaco, ou lhes 
for requerido pelos Contrata dores, irão á ditá Vil la tirar Devaffa, e to-
n1aráõ as denuncia ções, que lhes forem dadas -pelos Contratadores, ou 
por qualquer outra peífoa, em qualquer parte aond@ lhes forem dada·s, 
e fenténceat:áõ os. Feitos_ dos culpados, dando appellação, e aggravo 

pa-
( a) Vej~o-fe as Refoluçóes de Sua MageHade, tomadas em. Confo!ra da lunta de vin .• 

te e nove de )ulho de mil fetecrnros e tre.ze: duas de vinte e . f eis de Jul ho de mi.l fetccen-
tos e .quatorze; e a ultima de vinte e fete de Julho de mil fetecentos cíncoenra c: fcte, 
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pat:a a Junta, como até agora o fazião os Confen•adores ; e contra os 
aufen tes proceàeráõ por Editos. · . -xxn. 

E porque a experiencia tem moftrado, gue affim os Contratadores 
das Comarcas, como os feus Rameiros , por paixões particulares , fe 
qúerem vingar de feus devedores, para o que requerem aos Superinten-: 
den.tes mandem a partes di!lanres os Meirinhos, e Efcriv~es para ven-: 
cerem falarias , que muitas vezes ten• fuccedido ferem maiores que as 
dividas, em grande damno, e detrimento cle Meus Vairallos: Ordeno , 
e· Mando , que nas 'Cidades, V i!Jas, e Lugares em que ~ouverernlvlei
rinhos do Tabaco, e nellas tiverem devedores·, cornmettão eftas dili -: 
gencias aos taes Meirinhos; e no cafo em que não hnja os ditos Offi-
ciaes na parte, onde dhverem os ditos devedores, as commetterá6 os di-: 
tos Superintendentes águelles Officiacs do Tabaco, que e.ftivere.m em:-
menos diftancia dos Lugares aonde reíidírem, ou morarem os ditos de-
vedores. ~ . XXII I. · · . 

Que pofsão os Superintendentes levar as aillgnatura-s, que levão os 
Corregedores ~as Comarcas, na fórma difpo.fta pela Lei do Reino. 

XXIV. · . 
~e para fe mandarem fcqueftrar , e emb~rgar os bens dos réos, 

na fórma que declara o paragrafo primeiro da Lei inferta , na que fe 
pa!fou em Junho de feiscentos e fereBta e f eis, darão os Superintenden-

. tes conta á Junta. 
XXV. 

(hle pofsão os Superintendentes tomar as querélas na fórma da Lei 
pafTada em Junho de feiscentos e fetenta e f eis , para grafo, E os Peões. 

·XXVI. 
~e pofsâo os Superintendentes, feus Officiaes, criados, e pd-

foas que os acompanharem ufar das armas, na fónpa que pela Lei do. 
Reino o usão os Corregedores das Comarcas. 

XXVII. 
Q~e fe dê poffe aos Superintendentes na primeira Camara, Cabe-. 

ç.a de C omarca, da Província de cada hum dos Superintendentes, em 
que a forem tomar. 

XXVIII. 
~e para melhor effeiro de tudo o que n,e.fte Regimento fe con-

tém, m:mdarei efcrcver a todos os Donatorios do Reino para poderem 
entrar os Superintendentes, e os que feus cargos fervirem, em fuas ter-: 
las a devaffar , e prender, e fazer as mais diligencias, que para arre-:' 
cadnção de Minha Fazenda, e caftigo dos culpados forem. nece.ffarias, 

· e que os prezos os poderáó mandar levar para as Cadeias· que lhes pa-
recer, e que os Donatarios em tempo de hum rnez efcrevão ás Ju.fti~ 
ças de fuas V illas, e terras o fobred i to. 

- XXIX. 
~e nas Devaffas perguntará6 pelos que deiinquírâo d-o primeiro de· 

Janeiro de feiscentos e fetenta e f e te em diante. ·. a IV ~XX. 
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XXX. 

0!:1e a Lei procede contra t?dos os ·que pizarem Tabaco, ou m_oe ... 
rem , qualquer quantidade que feJa. -

XXXL ·· . 
~e os · Superintendentes hão de trazer Vara, e que pofsão conde:.. 

mnar a ré a quantia de dous mil reis, fem appellação, nem aggravo, pa-
ra as defpezas de Minha Fazenda, as peffoas que dcfobedecerem a fuas 
ordens. 

XXXII. 
Como Superintendentes ~hão de ferJuizes não fó em quanto ao cri-

me, mas tambem no Civel: Ordeno, e Mando que nas dividas do Ta· 
baco, de gue não houver efcrito, que excederem a quantia de dous m·il 
.reis, não pofsâo fazer penhora nos bens dos devedores , fem que pri- · 
meiro juftifiquem as fuas dividas, precedendo primeiro Sentença. 

XXXIII. · · 
~e havendo delinquentes Soldados, O.ffici.aes, e Cabos, de qual-

quer guàlidade que fejão, os Superintendentes os"poísâo prender per fi, 
ou pa!far Precntorios para os ·Auditores os prenderem; e não 1 s dando-
cumprimento, dem os Superin.tendentes conta na Junta, e nefta fórma 
Mandare'i efCI·e·ver aos Governadores das Armas . 

. XXXIV. 
· ~e commettendo erros os Officiaes dos Superintendentes, os pof-

sao fufpendei-, e prover outros por tempo de tres rnczes, de que da-
rão logo conta na Junta com os Autos· da fufpensão. 

. .. . - XXXV. 
Que tanto gue acabarem as Devaíiàs, darão conta áJ unta, fazendo 

relação do que dellas conftar, e dos cul.pados que nellas pronunciárão, 
e prendêrâo: E refultando culpas contra alguns Religiofos·, ou Ecclefi-
afticos ., as f~ rão trasladar logo, e as remetteráõ a feus Prelados, e J uÍ"'" 
zes competentes , de que darão conta á J uma , . para Eu ni!fo tom:lr a 
refolução que for mais conveniente a Meu ferviço. ·. 

· XXXVI. . . 
~1e procuraráó com todo o cuidado faber, fe em algumas das ter-

ras das ruas Províncias fe femeia, piza, ou vende Tabaco fóra do Ef-
t anco) ou por alguma via fe defcamioha; e tanto que diffo tiverem no-
ticia, fem dilação alguma irão a ellas ( pofto lhes não feja requerido pe-
los Contratadores) c procederáõ contra os delinquentes na fôrma da 
Lei, tirando as teftemunhas que lhes forein nece!farias para Summario, ·ou 
Devaífa. 

XXXVII. 
, Qye o Superintendente que ailiftir no Reino do. Algárve procede:-

rá nas ma terias de f eu O.fficio com fubordinãçâo fó" á Junta' · e indepen 4 

dente do Governo do dito Reino, e que não poffa fer avocada caufa al· 
.guma do Tabaco á Ouvedoria d_o Governo do dito Reino. 

. · · - . XXXVIII. · 
~e nôs livramentos, 4"em que não houver parte, pelos Denunciantes 

não 
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nfi"o quererem a.ccutar, -e ·no.s que refu.ltarem da:s~ I:leva.II~s- tiradas fJX ojji· · 
cio 1. façao os Efcriv5es dos Superi.ntend.€n~es o üfficio. dePrornotores da 
J~1-fdiça, oiferccendo. por pat:te delJa.s. os Li,bellos .. 

XXXIX. 
. Q9e efte Regimento fe reg.ífiará nns Cubeças das Com8rca.s, e nas 

Vedori.as gern·es, o qual terá a rT'l efm.a força de Lei, e feu vig0r ; e fe 
/ • ' . d 11 [' I ?-prua em tu o ~como ne ·e ,1e contem. 

PENA· S 
Efiabelecidas ·conforme as Leis pro~ulgadas nos apnq~ d({ m.i( 

e fetecentos; e de vinte e oito de Setembro do dito anno; 
fetenta e_: qt1atro ·; fetenta e f eis-; · oit~nta e quatro ·; oitenta ~ 
nove; e noventa e fe.is coptra os. 1:r~.nfgr~ífor~s do defca-
minho do 'Tabaco; Refoll.lçôes, e. maÍ$ c~fqs em qt.ie P.~Ua~ j 
fe incorre. 

I. 

T Oda a peifoa, de qualquer qualidade que ~eja, que. femeª.r T~ba
co, ou mandar femear , e O$ que forem foc10s na dna fementeua, 

.e os que derem a ·e-Ua ajuda, ou Lvor. · 
li, . 

Ailim rnefmo, toda~ as fohredít<Js pelfoaS;, d~ qqalq\ii.C:J: qyalid~d(! 
qu-e fe.jao, qu~ pizarem, OIJ m'aoçl_9~ern pi~ar,. e (9r~111 focios . na çlita !11'}-
nufaél:ura, derem a dla ajuda, ou favor, oq QQ·P~r~IIl por qtJalqH.~r mo-, 
do que feja. 

· · IJI,· 
o moradgr da c a f a em quç çom fu<1 P.Q~ir:i ª' ' 0\l çgn rt1nt.i!lietH9 f~ 

}"lÍZar Tabaco' ou fe recolher alg~l!TI ,_que fe haja defcaminhado por aL- -
guns dos fobreditos mo.dos, ou ie11wlha11t~~ ~o~ 9eclar~ç.l.9sr · 

JV. 
Os gue o vepderem, ou compr.ar~m fóra dos lugares para iffo def .. 

tinados, e Eftancos por Mim p~rrnitt .igQ~; ~ çl~rçq;~ ajqçla, qº ·f?v.or, e 
forem OLHJ:oGm fociqs 'na rn~fin<J. çompr~' 9\J ·y~pdª' ~ pqr fj_l,!a}qbl~:f QU7 
tro n;odo 11 ~ lLa çeQpel!a_rem. 

v. 
Os que tirarem Tabaco fem defpacho , ou defcaminharern d'e al-

guns Navios, e o introduzirem nefte Reino, e Ilhas adjacentes, e Ef-
tado da In dia , para nelle o fabricarem, ou venderem por fi, ou por ou-
trem , quer feja de pó, · quer de rolo, e os que derem para o dito def-
caminho ajuda, ou favor, por qualquer modo que feja. · . 

. VI. 
E ailim mais as fobreditas pelfoas, que pefre Reino, Ilhas adjg-

centes, e Efrado da lndia introduzirem Tabaco de Caftdla, ou de ou-
, . tro 

'· 
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tro qualquer Reit1o eítranhb por negociaçao; e os que derem ajud:.1 , e 
favor, ou de alguma màneira cooperarem no de Tab:ico clc pó, e de 
rolo, para o introduzirem deícaminhado nefte Reino, e mais partes aci-
nu referidas. 

VII. 
E todas ' e . quaefquer peifoas CJUC em coches' litciras' e feges' 

carros, e beftas, ou· por qualquer modo o carreg3rem, corn fciencia ·de 
ú~r Tabaco defcaminhado, quer feja de pó, quer de rolo. 

VIII. 
Os Meftres, <:; Contra-meftres, que trouxerem menos Tabaco da-

quelle, que lhes vier carregado 110 regifto, ou demais, com fciencia de 
que o trazem. 

IX. 
Os Mefires dos Navios, ou Embarcações, CJUC vindo do Brazil, 

Maranhão, e mais Conquiftas para efte Reino, ou llhas adjacentes, to-
marem porto eftranho voluntariamente , e nelle fizererri efcala; não fen-
do por evidente perigo do mar, ou Co.ffarios. . · 

- X. 
E os Pilotos _dos ditos Navios, ou Embarcações, que forem J;arti-

cipantes, ou fcientes na dita entra'da de tomar Porto efiranho vol~nta
r'iamente. 

, . XI. . . 

Os 1"1dhes dos Navios , ou Embarcações , que correndo com o 
tempo, ou corridos dos inimigos, tomarem Porto eftranho, por não po~ 
derem de outro modo evitar o perigo , fe em quanto eftiverem nell.e 
(que ferá fó . em quanto não ceifar aquella caufa) commerciarem , ou 
cónÍentirem .fe tire Tabaco. · · 

XII. 
~alquer pelfoa que tirar, ou ajudar a tirar das ditas Embarca.ções 

e dito Tabaco, ou der ajuda, o,u favor para o dito defembarque. 
XIII. 

O dono·· do Navio, que f~i comprehendido por participante , ou 
fciente na culpa de entrar evn Porto eftranho. · · 

XlV. 
- . Os Çapitães, Meft'res ,e Cont.ra-meftres de quaefquer Navios, ou Em-
barcações, que fahindo defie Porto carregados de Tabaco lançarem algum 
em qualquer parte qefte Reino, ou em outro algum Porto, que não feja _ 
aquelle para onde· tem n anifefiado vão carregados. 

) 
PE-
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P E N · A S. 
' 

Todas as fobreditas pe!Toas, de qualquer qualidade que fejgn t 
que nos cafos efpecificados nos Capítulos atrás efcritos incor-
rerem , ferão punidos , e éafiigados com as perías abaif'ó d€-
clátadas nos Capitulas feguintes : · " 

r. 

O. . S. Fidalgos incor1·eráó na pena de p~rdirnénto, e cantin.1aç~6 de tó-' 
dos os feus bens , e em feis annos . de degredo ir ·ernlffivelmeiité 

para Africa. E introduzinpo Tabaco· por negociação do Reino d.c. Caf-
tella:, ·ou outro qualquer efrranhó·, além · do petd'imento, e confiféaçao de 
bens, ferão degradados por dez ann~s pará a Praça de Mazagão: (a) · 

:.. li. ' I> -

Os Cavalleiros das Tres Ordens Militares ferão fentenceados pelo 
Juiz, q1:.1e nefte Regimento lhes tenho nomeado, o qual Wniárá as den~n:
ciaçóes delles , e procederá á cond.emnação em··ptimeira it1fiancia j dah.J 
<;lo appella.ção , e aggra.:vo para a Meza das Ordens , ao qual Juiz ferao 
r.emettidas das mais par_tes do Reino as culpas dos Cavalleiros, que. te• 
fultarem das Deva.ífas que tirarem, ou denunciações que tomarem os Mj ... , 
niftros feculares dos defcaminhos do Tabaco ; o que ailim Fui fervido 
rrefolver·-como -Grão ,Me.fl:i"e das 'ditas Ord'eris . ., -( ,b ) · 

III l ~n . . .. ; 
E os que não tiverem o Fqro, e gozarem do :Privilegio de Noores, 

i.ncorreráó ria pena de perdimento, e confi.fcação de todos os feus bens , 
e ferão degradados einco annos para o Brazil. ' E .introduzindo T abaco 
dos Reinos efiranhos por negoci ação, terão degredo dez annos para An~ 
gola, e perdimento de bens. (c) 

IV. 
Os mecanicos, ·que incorrerem nos cafos acima efpecificados, e fo--

rem abaftados de bens , lhes ferão· todos confifcados, e terão a pen-a· de 
açoutes, e cinco annos de galés. Na mefma pena de áçoutes, e galés 
incorreráó, fe introduzirem Tabaco por negociação dos Reinos Eftran..,; 
gei.ros. ( d) v. 

Os Ivlefrres , e Contra-mefrres, que trouxeren'11'abacó de menos da-
quelle que lhes vier carregado no regifro, ou demais, com fciencia de 

que 
(a) Lei de vinte e quatro de S~t€mbro de mil e fetecenros, Capitulo qtmenta e quatro·; 

ti tu lo f eis do Regimento amigo. Refoluçáo .de treze de Outubro de mil feis c;entos oitenta 
e _ ,,~we. . 

( b) Lei de mil fei scenros oirenra e nove, 
(c) Lei 'de vinte e quatro de Setembro de in il e fete cénros; . Capitulo qnarenra e· qoa~ 

tró, Titulo feis do Regi mento amigo. · Refoluçáo de treze de Outubro ·de mil feiscenros 
• 0 11 ' n ra e nove . 

( d) Lei de mil c fetecen.tos , e mil feiscentos fetenta e quatro, e mil {ciscemos fe ~e'n· 
ta e ít:is. · 
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que o trazem, incorreráó na pena de perdiment.o , e confi f caçao de feus 
bens, e de dez annos de degredo para a India, aonde não poderáó nun-
ca m.ais fer Mep:res; ou ter occupação alguma de mandar, excepto a de 
Marinheiros. ( a ) 

VI. 
O Meftre do Navio, ou Embarcação, que vindo do Brazil, Mara· 

nhâo, e mais Conquiftas para efte Reino , e Ilhas adjacentes , tomar 
Porto eftranho voluntariamente, e nelle fizer efcala, não fendo por evi-
dente perigo do mar, ou Cofiàrio, além ·do perdimento de todos os feus 
bens, e confifcação delles, perderáó tambem a parte que tiverem no di~ 
to Navio, ou Embarcação, e incorrerá nas mais penas referidas no C a .. 
pitulo acima. C b) 

VII. 
Nas mefmas penas incorreráõ o"s Pilotos dos. ditos Navios, e Em-

barcações, que forem participantes , o.u fcientes na dita entrada de to· 
roar Porto eil:ranho voluntariamente. C c) 

VIII. 
E os Senhores das ditas Embarcações, ou -Navios, que forem par-

ticipantes, ou [cientes na culpa de entrarem no dito Porto voluntaria-
mente, perderáõ a parte ~que tem nos .ditos Navios, ou Embarcações,. 

· e ferá condemnado e in dous mil cruzados, e em qua-Üo annos de degre-
do para Africa. C d) • 

o IX. 
E os Meftres dos Na.vios, ou· Embarcações, que · correndo com o 

tempo, ou corridos dos inimigos tomarem algum Porto eftranho por não 
pederem p·or outro modo evitar o perigo, fe em quanto efhverem nel-
le (que ferá fó em quanto nâo.ceffar aquella ,caufa) comrnerciarem, con- . 
f.entirem, -ou permittirem fe tire Tabaco·, incorreráõ na pen~ de perdi-
mento; e confifcação de todos os feus bens, e ferão degradados dez ao-
nos para o. Eftado da India. ( e) · 

X. 
Na rnefrtia pena affima referida incorrerá toda aquella peffoa, que 

tirar, ou ajudar a tirar das · ditas Embarcações o dito Tabaco, ou der 
ajuda, ou favor para o defembarque. (f) . . · 

. XI. 
Os Ca·pitães, Meftres, e Contra-meftres de quaefquer Navios, ou 

Embarcações , que fahindo d·efte Pàrto carregados com Tabaco lança-
rem algum em qualquer parte defte Reino, ou em outro algum Porto, 
que não feja aquelle para onde tem manifeftado vão carregados ' os quaes 
Tabacos irão marcados com a marca Real, e outra particular, que ha 
de ter o Coritratador; e não fahiráõ _da Alfandega ~em primeiro ferem 

mar-
( a) . Lei de vinte e fete de Outubro de mil feiscentos oitenta e quatro. 
( b) Lei de vinte e quatro de Outubro· (k mil feíscentOS oit~nta . e gu:nro~ 
(c ) . Lei de vinte e quatr.o de Outubro de mi~ feiscemos oitenta e quatro. 
( d) Lei de vime e fete de Outubro de mil feiscenros oitenta e guarro. 
(e) Lei de vinle e fete cle Outubro de mil feiscentos oitenta e quatro. 
(f) Lei de vinte e fecc de Outubro de mil feis,c;ntos oitenta e quatro. 
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mal-cados; e os Meftres tádíó o rnefrpo manifefro. dos rolos que carreg.i.o: 
rem , fendo os Corregedores · obrigados a moftrarem as defcargas aili o·na..:1 

das pel2s peífoas que o dito Contràtador tiver nas partes para onde,:, fo r 
carregado o dito Tabaco; dentro em f eis mezes; e não · o fazendo, O Ll 

não mof!:rando outro algum legitimo impediménto, inconeráó na pena: 
de perdimento, e confifcaçâo de todos os feus bens : com declaração;· 
que efta pena fe não entender'á ç.om os Fiadores,. nem quanto a alguma 
outr.a· corporal, que fica impofta aos que defcarninhão; mas fómente f e- ' 
râo obrigados á fatisfaçâo do Tabaco, que he a de quir:íh12ntos reis por': 
arratel. (a) 

,;CASOS, E P ·E N A·S, 
Em que incorrem Soldados , que defcaminhão Tabaco ; e os. 

Cabos qu~ o confentirem , e não derem parte aos feus Go-
vernadores das Armas; e ajuda, ou favor ás J ufti~as para 
prenderem os Soldados· pelo · mefmo delíéto do T ab~co ; e,l 
dos C~:mtra.tad<?!es, e feus Rendeiros, e Tendeiros, que ó 

· · vende.rem, álte'rando o pre.~o da taxa ; Trabalhadores, e 
mais peíToas que o defcamii1hão na 4lfandega , , e Eftanco . .' 

.I 

L 

O S Soldados que forem achados defcaminhando, ou v'endcndd Ta_, 
baco; ou fe lhes provar que o vendêrão em qualquer quantidade. 

(por limitada que feja) perderáó todos os feus ferviç os, e ferão irre-
miiiivelmente degradados cinco annos para o Reino de Angola. ( b) 

I I. 
Todos os OffiGiaes de Guerra; que fouberem que algum Soldado 

deféaminha, ou vende Tabaco, e não proc.eder contra elle a prizão, e 
não derem conta aos feus Governadorc.s das Armas, percão os feus . fer"" 
viços, e fejão privados dos poftos gue tiverem; e o mefmo fe executa.-
rá naquelks Offici2es de Guerra; q1:1e não derem favor ás Juftiças pa.ra 
prenderem os Soldados por efte ddiB:o. 

Ilf. 
O Contratador' que for de.G:e-genero; feus Adnainifhadores, ou Rert~ 

il eiros , não poderáó alterar o preço que lhes eftá taxado para a venda 
do dito Tabaco, affim por groífo, como por miudo, quer feja nefte R.ei .. 
no, ou Ilhas cornprehendidas no f eu Contrato; e · fazendo o contrario 1 · af-

(a) Ler de dezenove de Junho de mil e fet'ecent'os. . . . . 
( b) Lei de vinte e hl!lm de Janeiro de mil Jeiscemos noventa e feis; e Refoluçáo de 

trinta de . Abnol de mil feiscenws oit€nta e hum i · e' Capitulo quarc:nta e oito, 'Tit.ulo fds dl.)' 
Regimento antigo . 
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a.ffim elle Contratador, como feus Adminifrradores, ou Rendeiros, in~ · 
correrá6 na pena dos tranfgreifores do di to genero. ( a ) 

IV. 
Os Tendeíros que venderem Tabaco terao huma Taboleta com os 

preços porque fe vende, aonde bem , e claramente fe palra ver, e ler· 
de todos os Compradores ; e toda a'quella pelfoa que vender Tabaco 
por maior preço que o declarado na dita· Taboleta , ou a não tiver na 

. Tenda na fórma referida, pagará pela primeira vez cem mil reis, e te· 
rá dous mezes de prizão, e por tempo de. hum anno não poderá ter Ten· 
da de Tabaco, ou de outro algum genero; e pela fegunda vez terá a . 
pena pecuniaria, e de prizão em dobro~ e· ficará incapaz de ter mais em 
fua vida Tenda de Tabaco, ou de outro qualquer genero. ( b) 

v. 
Os Trabalhadores, e mais pelfoa~ que entrão, e trabalhão na Al-

fandega, e nella roubarem Tabaco dos Arinazens, ferão fentenceados a 
arbítrio da Junta, e não poderá6 mais entrar da porta da Alfandega pa-
l·a dentro. . . VI. 

Os donos que da dita Alfandega -tirarem algum Tabaco daquelle 
que tiverem defpachado, e pofto no Jardim, fera o fentenceados a arbi-
trio da Junta, ·e lhes ferá prohibida a entrada. da Alfandega. 

VII. 
. Os Trabalhadores, e mais peifoas gue affiftem na manufatl:ura do 
Tabaco, _ e entrarem das portas do Eftanco para dentro, e nelle fiurern 
defcaminho, ferão punidos a arbítrio daJ unta, e não poderá6 nunca mais 
trabalhar na dita manufatl:ura , nem a ella fer admi ttidos. 

VIII. -
. · Toda·s as fobreditas pep~s impõftàs nas fobréditas pelroas d.e Fidal• 
gos, Cavalleiros das. Tres Ordens Militares, e dos que ·não tendo o Fo-
ro gozarem do privilegio de Nobres, e Mecanicos ; · fe entenderáó in-
correndo nellas pela primeira vez; pm;que. pela fegunda he . em dobro, 
e pela terceira em tres.dobro. (c) 

· IX. 
· E para que todo o referido . f e polfa e}{ecufar prompt~mente; pode~ 

rá6 os Confervadores do Tabaco, e os Co~regeqores do Crime da Cor-
te., e doi:rime da Cafa do Porto; e os Corregedores das Comarcas 
tomar querélas; e denunciações contra os tranfgreifores do Tabaco, as 
<JUaes poderáó dar em público, ·ou em fegredo os Eftanqueiros, ou qual-
quer Official de J uftiça, ou pelfoa do povo; .e nos cafos acima referidos, 
em · que vindo do Brazil, ou de qualquer das Ilhas tomúem Porto eftra-
nho volunrariamente , e no de em elle · commerciarem Tabacõ , . pode~ 
ráó os complices· no mefmo deliél:o denunciar em público, ou em fegre-. 
do; fe lhes perdoará. tambem a mefma culpa, fem que· fe proceda con~ · · 
tra elles pela confifsão, que de fi meíino fizerão, e n~ cafo qqe não pro-

vem 
(a) Condição dezoito do Contrato. . . 
( b) Lei d~ dezenove ,de Outubro dé mil e ferece-ntos. Lei de mil (eiscentós (etenra e feii. 
(c) Lei de tres de Junho de: Illil {eisccnros fetenta. e fei.s. · · . . 
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vem a denunciaçao; e .em cada hum de todos os cafos a:ima relata.dos! 
levaráô os denunciantes , qoe fizerem certa . a tranfgrefsao d.as ~e1s ( a-
maroem citadas) levará o dem:móarrre o que por e lias eftá determmado ; 
e n~fultando das ditas querélas, e denunciaçõ-es cu'lpados; os rem~ueráó 
os Miniftros perante quem federão, prezas com fuas culpas, aos Super-
intendentes das Com~ rc;1s , e mdta Corte a.o Confe rvador do diw gene-
ro para as fentencearem na f.ór!lna q:ue lhes eftá determinado. (a) 
. X. 

Aos cornprehendidos nefte c~ime dtO Tabac~ lhes não paffaráô ~a:
tas de Seguro, nem Alvarás de F1a-nça, nem terao nelles lugar os Pnv1.:.1 

légi0s dos Cautos, nem lhes vá lerá Privilegio algum, ainda que tenhão 
o de Soldados, ou outros incorporados . em Dirc~to, porque todos Hei. 
por derogados, como [e delles _.fizeífe exp·peifa , e J.edarada menção. ( b ) 

Traslado da Lei promulgada em vinte e ·oito de janeiro de mil' 
· e feiscenços e noventa ~ feis. · ·_ 

OM PEDRO por graça de Deos R 'e·i de Portugal, e dos 
Algarves, cl'aqtH-6m, e d'a:lém mar, em Africa Senhor de· 
Guiné, e da GonqhliH:a, N·avega_ç-â.o, Comrn~rcio daEthio-
pia, A.ra~b.ia · , Periiá , e da Iad.ía, &c. Faço faber a vós .que 
Eti palre i. en\ lí!.utn Al-VlH.á, .· por Mim aa:inaclo, ·e paffado 
por .. Minha Chanccllaria, do qual o traslado he -G> feguín -

te. ::: EU ELREI F aço faber aos que efte Alvará _virem, que por Me 
repre{..entar a Jun-ta da Adtil~lÍtltiJlraçâo .:dG> .Yabaco ·o g ránde prejuiz0, que 
retuttava ·á lVlinh~ Fa~e.nda .dn pu'bli c.idade, oom qwe os Soldados ven.:,· 
diã.o Trahaco, e tque J.:lea.fi .tava.-d-e ·e'fficaz ,' e prompto remedip ; porque 
de outra forte faTtaria o ren.dimenl?o d0 'I'àibato •prara as ConGgnaçóes a 
que eft.a'Va ap.p lica do, ferocl.Q> a ·m11 a.i:or, e principal â.ell as _o pagamento 
dos mefmos Soldados : Fui fervido ve:f0l--\"er que todo o Soldado, ·.qu-e 
for achado defc,ami)1h?ndq, ou vendendo T abaco, ou fe lhe provar que 
vendeo, p<eFCa ·todos os fe Cls' {ervi·ços, ' e fej a irremiffivelmeme degrada-
do por tempo de cinco annos para Angola; e que os Officíaes de Guer-
r:'l., que fouberem qu.e algum Soldado defc.a.minha, ou . vende Tahaco , e 
não procederem contra elle ~ prizão, e derem conta ao Governador das 
Armas , percâo os f cus fefviço~ , e fejão prixàdos dos Poftos que tive-
rem; e. o ~~efmo {e ent.end.ed na,quelles .Officiaes · de--Guerra , que não 
derem ~ favo.r ás juftlç.-1s para prenderem os So1dados por 'efte del1'élo. E 
para que affim fe execute invioiaveltnente, e venha'' á notícia de todos, 
fem qu ç; fe poflà allegar ignorancia, Mandei pairar efte Alvará, que que-
ro f e cumpra, . e guarde, e tenha força de Lei. Pelo que Mando a to-

. · dos 
(a) Lei de vinte e fere de Outubro de -mil feiscentos oitenta e quatro ; e Lei de rres 

de Junho de mil feiscentos fetenta ~ [eis. · 
( b) Lei de mil feiscênros ferenra e quatro, e accrdcc:nrada no anno de mil fc:iscentoil 

fetenta e [eis por Decreto de vinte e tres de Maio~ · 
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t:lm os Corregedore·s, Ouvidot~es, Juizes, ·e Jufl:lças, e· niais pe1T'o:as de 
Meus Reinos , e Senhorios, que a·ffim o cumf1rão, e guardem, e execu-
tem efta Minha Lei , fem excepção .de pe1foa alguma, como fe nella 
conrém. E ao Doutor João de Róxas, e Azeved-o, do Meu Confelho, 

. e Meu Cham::eller Mór -do Reino, Mando a faça publicar em Minha 
Chancellaria, e enviar a Cópia della a todos os J ulg:Jdores, e Miniftros 
ÚJb Meu final, para que a fação executar depois de fua publicação , é 
fe regifl:ará nos Livros, do Defembargo do Paço, Cafa da Supplicaçâo, 
~Relação do Porto , .á~mde fem~l~a.nt~:·s Leis fe coftumã'o regiibr. = Ma! 
noe'l da Silva Collaço o fez em ~ "isboa a vinte e hum deJ aneiro. de mil 
e feiscentos e noventa e (eis. = Francifco Galvão o fe~ efcrever. :::REI.:= 
::: Monteiro Mór Prefidente. :::: Alvará em fónna de Lei, por qu.e Voffa 
Mageíbde ha por bem, que todo o Soldado, que for <lchado clefcami-
nhando, .ou vendendo Tabaco, ou fe lhe provar o vendeo, perca todos 
os feus ferviços, e feja irremiffivelmente degr·adadó por tempo de cinco 
armos para Angola, pela maneira que acima fe declara. ::: Para Voffa Ma-
geftade ver. :: Por Decreto de Su~ ,Magefiade de dezefeis de J aoeíro de 
mil e fei~centos noventa e feis. :: Toão de Róxas de Azevedo. ::: Fica 
regifl:ado e.fi:e Alvará de Lei na Chancellaria lVlór do Reino a folhas 
ce'nto e quarenta e quatro verfo. Lisboa vinte e oito de Janeiro de mil 
e feiscentos e noventa e [eis. :::: J erooymo da N obrega de Azevedo. :::::: 
Foi publicada efta Lei de Sua- Mageftade na Cbancdlaria Mór do Rei- -
no por mim D. Francifco Maldonado, V édor della. Lisboa vinte e oito 
de Janeiro de mil e feiscenros . e noventa e feis. :::: O. Francifco Mal-
danado. :: · · 

H.u·•· • 
·'1 ~ . . . 

E para coníhir fe p~1fou à p.referite extrahida do meFlcionado Regi-
mento da Junta da Adminiftração do Tabaco, em que eftão jncorponi-
dos o \-Regimento do~ SuPJerintendentes, Penas, e Alvará nefta 'trahfcri ... 
tos, em obfervancia do Defpacho do mefmo Trib~nal., dado no Re-
querimento dos Contratadores Geraes dos ditos generos., Lisboa ·trinta 
de Abril de mil oitocentos e dous. 

'' 

Lotíren;o Antonio . de .Araujo. 

L ·ISBOA 
NA REGtA ÜFFICINA TYPOGRA;FICA. Anna 1.8oz.. · t 

Com' licença da Meza do Defembcwgo do Paço. 
1 , 

·-; 
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