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T .A B A C·.o, 
b~ QUE SAÓ .CÓNTRATADORÉS GERAES . 

• J / 't 

FRANC~SCO_ ANTONIO DE _CAMPO,S, . 
JOSE FERltEíRA l?lNTO · BASTO, -

) 1 , j j 
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t · í S B O A : . -: ·· 
Na Offic. de ANT9NIO RODRIGUES GALHARDO, 

Impressor do Conselho' de Guerra. 
I , ' 

AN'.No M. nccc. xvHt .. . 
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OM JOAÓ por Graça de Deos Re.i do Reino Unido 
de Portug01l, ~ do Brazi1 , e Algatves, Mquc:-m , c d~ltm' 
Mar , em Afnca Senhor de Guiné, e da Com

1
uista, Na-

vegaçaõ , Commercio da Erhiopia , Arabia, Per~ia, e da 
lndia , &c. Faço saber aos que esta Minha Carta de 
Provisaó virem; qye por p~rte de José Antonio da Fon-
ce,ca, Fnill'Jcisco Antonio de Campos , Josít Ferreira Pin· 
to -Basto , Fnm.cisco Antonjo da Silva Mendes , Dona 

'Eugenia CaQdida da Foflceca , Domingos Ferreir"' Pinto 
BiJsto, Jo~ó Ferreira Pinto Basto , Antonio Ferre-ira Pin• 
to Basto, Custodio TeiJeÍról Pinro Basto, José Luiz da 
Silva, e .Manoel José da Silva Serva, Contratóldores Ge- -
raes do Tabaco nestes Reines, Ilh<1s lAàj.acemes, Ma_- · 

cáo, e Pórtos permittidos por tempo 'de tres <limes , que 
haõ de pr incipiar no primeiro de Janeiro de míl oirvcer1tos e dezoito, e findar no 
ult imp de Dezembro de mil oitocentos e vinte, se Me fez presente, que Eu fora 
!ervido pelas Condições do, mesmo Çontr~.to conceder a elles Contratadores, e mais 
pessoãs encarrególdas da ~u~ AdmiEistr~çaõ as. lsençôei, Privilegio,s, Liberdades, e Pre· 
rogativas, que se contém nas Condtçoes abaixo declaradas. 

I. 

C Om condiçaÕ'; que elles. Contratador~s, ·seus Estalilque.iros ,~ Fei~ores, Adminis .. 
tradores, Criados, e ma1s Pessoas occupadõls no expedJenle do Contrato do Ta-

baco seraõ escusos de todos os Encargo! do Concelho, e se lhes naõ seraõ lançados 
alojamentos em suas casas, nem seraõ obrigados 01 Presídios, nem lhes seraõ toma-
das spas cavalgaduras, antes sendo-lhes necessari:ts para scrvi~o do dito Tabaco, se 
lhes dará6 por seu d ~nheiro, e as Justiças lh?s mandaráõ dar, sob pena de se pro-
ceder ·Contra elles, e de Me ha~er !por mal servido. E se decl2ra que no Privilegio 
de sereÍ11 esCl~sos os sobreditos de todos 1 os Encarg9s do Con~elho, se comprehendetn 

•as Fint:;!S das Font!:S , Procissaõ do Corpo ·de Deos , ·e Cargos da Camara, sem 
embargo aa Ordenaçaó do Livro I. Titulo LXVll. §. 10, c dos e~peciaes, que 
pela Lei requerem individual qeclaraç~õ, . de que faJ]a a Ordena~aõ do Livro I. 
Timlo LX V I. '§. 43· ; e aind;1 dos CJ~e nem os Ecclesia~ticos saõ isentos ; O que 
Fui servido ordenar por Res?luçaó qe vinte de Setembr? de mil setecentos <}Ua• 
renta e dous, e Decreto de vmte e nove, de Julho de mil setecentos quarenta e 
tres; porque o Privílegio do Tabaco ha de preferir sempre a qnalquer outro Pri· 

r li. 
v ile gio, 01;1 co usa privilegiada. 

Com condicaó, que querendo elles Contratado·res arrend:u ~ adminisvar·, ou 
~raspassar algumà's. Comarcas d~ste Rei~o, Cidade-s , Jilló1s, ou Lug"re~ , e Ilhas ad• 
pcentes separad:;1rnente ,. para lhes dare~1 Tabaco do t:sta~n_co .para prov1rnento dellas, 
o poderáõ fazer, s·e.m que Eu lho impid~, nem algum Ministro Me1:1; e naõ paga-
ráõ as taes pessoas OCC!:!paà~s no dito f=ontrato Siza , !Jfffi outra alguma Imposi~aó' 
ou Portagem, nem Pórtes Seccos ,. pelos lucros que tiverem no dito Tabaco. 

' III. 
,. Com condiça{), ·que em quanto dur.ar o 01rrmdamento delles Contratadores, 

ou depois de acabar, poderáó cobrar tudo o que se lhes ficar devendo procedi .. 
do do dito' Tabaco , de seus Esranqueiros, Feitores, Administradores, 01,1 guaes-
<}UCr pessoas por vià executiva·, .e da cadeia; . :;ssim , e da mesma maneira gue se 
cobraó, e exe~ut.áõ as dividas que se devem á Minha Real Fazenda , e ass · rn el-
1es Contratado~es Geraes, corno os squs Rendei-ros, . Administradores, e Est:m· 
queiros seraó isentos de ter egoas âe criaçaõ, sem embargo <;lo Regimento das 
Caudelarias, que nesta parte o Hei por derogado _por RewJuçaõ de vinte e sete 
de Ou rubro de mil setecentos trilHa e quatro' como se declarou á Jupta dos Tres 
E stados , e da mesma sorte naõ seraõ obrigados ás Comp<mhias , nem· a outro CJUal-
quer Encargo Militar, e de t~do ier~tõ ' isentos, e 21e · ll1es passaráõ as Ordens, e 
Provisões nece~arias. 1 

-
/ " lV .. 

Com Condí~aâ, que e~ei Contratadores., ieus Estanqueiros , Feitores , Ad. 
m1• 



" 
mi-nistradores; e Criados , poderátS tomar carros, barcos, e cavalgaduras em todas as 
partes' deste Reino , onde se acharem, q1,1e lhes forem necessari~s pàra as condu'C-
ç.ões do Tabaco, e as Justiças lhos rnandaráó dar,- pagando tudo pelo seu dinheho 
pelo justo preço' e se lhes daraó alojamentos, sendo-lhes hecessarias; e se lhes 
dará pelas Justiças do Reino toda a ajuda, e favor, que por elles for pedido, e 
requerido pela boa administraçaõ de seus arren~rnentos; para o ·que se lhes passaráõ 
as Ordens, e Provisões necessarias. _ . 

v. 
Com cofldiçaõ ; que os Superintendentes , ou Conservadores , Provedores , Cor-

regedores, OÚvidores , Juizes d·e Fóra) e todas as mais Justiças deste Re'ino, e 
Ilhas , seraõ obrigados a dar varejos em quaesqu~r Casas , Barcos, (hliotas , e Na-
vios, ou quaesquer outras partes , onde houver noticia , ou suspeita , que se veFJde, 
pisa, ~emêa, . ou re<:olhe Tabó\CO, sem ser do Estanco, e procederáó contra os 

. cu] pados FJ2 fórrna da Lei ; é as cu] pas , e ~utos, que se fizerem , se remerreráó. 
ao Juiz Conservador cio T'01baco de~ta Con·e, ou aos Superintendentes das Ptovin-
cias, ou Ministros, que tiverem ~ste negocio a seu cargo, no districto em que se , 
acharem os ta-es descaminhos. / 

- ' . Vr. . . . .. . 
. Com condiçaô; gue a eiies Coütt2tadores , s·eus Estahqtieíros· ,' Administradores; 

e Feitores se naõ poderáó tornar casas por aposentadoria , antes1 se lh~s manda· 
ráõ dar nesta Cidade pela parte a que tocar na fórrna costumada , e nas Comarcas; 
e Ilhas os Corregedores ou Provedores dellas, e nas Villas os Jui~es de Fóra; ou 
emra$ quaesquer Jusri~as íhs mandaráó dar as ditas casas. 

VIL - I 

Com condiçat9, que elles Contratadores , seus Administradores , Estanqueiros ; 
e Feitores poderáô trazer armas offensivas , e defensivàs, e ainda as prohibidas pe· 
la Le.i novissima; a qual foi dispensada por Resoluçaó de dezehove de Oi~zembrcJ 
de rml setecentos quarenta e hum, tornada em -Consulta da Me~a do Dcsernbargo 
do Paço , por todo este Reino , sem lhes serem tOmadas, salvo forem achados 
qu~ -com ella$ fazem o qtte naô devem, para a adrninistra~aé do~ ditos E&; 
tancos. 

Vitr. 
Com condi~aõ' que o Tabaco que os Estrangeiros comprarem nas FabriC3S 

Re.aes; e Cabeça das Comarcas para l~varein para fbrá do Reino , seráõ isentos dé 
pagarem Direitos nas Alfandegas dos Portos Seccos, torno se acha ju,lgado po,r Sen· 
tença do Juizo do~ Feitos · da Fazenda; e Resolp,~ões Minhà~, e qltiluainent~ 'pda 
de cinco de Setembro de mil sete~<:entos quarenta e hum, que · baixou ao Conselho 
da Fazenda. 

IX. 
Com co11diçaé, que eiles Contratadotes , e máis pessoas que . se otcupâõ' no 

expediente da Fabrica; · e Conttato deste Genero, seraó isentos da Contribui~o da 
Decima pelo que respeita àos lucrds, que podérn ter no Coiitratd, e mais empregos 
do expediente do mesmo, como tarribern seni5 isentos de The_soureiros da mesma 

,· Decima, como se rnaódou declarar á Junta dos Tres Estados por Resolu~aei de vin.o 
. te e sete de Julho de mil seteeentos "luarenta e qes, .. x. 

Com condiçaó , qllle os Tabacos fJl!e elles Coritratadores tetnetterêril pela !?ar~ 
ra fóra para os Pórtds destes ReinQ.s e Ilhas adjacentes a elles pata o consumo dd 
set.~ Cot1trato naó pagatáó Direicos alguns, sem tai'~s dos burris , ou canastras, o 
E:lue assim resolveo o Decrçw de vinte e nove de Julho de mil setecentos quare·n~ · 
ta e tjes, ' xt. / 

Com condiça6, que os fiihos ciaquellas pes'sdas , que tiverem tenda: d~ Tábac'o , 
nas Provincias de Entre Douro e Min·ho 1 Beira, e Trás os Montes, e Comarcas~ 
d;~ Estremadu-ra, sejaõ isentos de os fazerem Saldados ; corno tarnbern o será é cria-
do daguella pessoa, que lhe vender o Tabáco oo tenda, naô tendo filho, que lhe; 
p0ssa vender;· cujo Privilegio goz.aráõ tres Estanquei_ros nas Fregnezias., ~ue tiverem 
ttlf!ÍS cie, cen.1 viúnhos) e num nas mais pequenas ; o que foi dedarado por Decre~ 

t~ 
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to ,de vinte e nove çle Julho de mil setecentos quarenta e tres, _e se lhes observaráó 
Ôs seus Privilegias 'sem interpretaçaô alguma, guer tivessem tendas antes, ou depois 
de serem ·Estanqueiros: 0 gue as-sim se executará naõ qbstante a- R~soluç<\.Ó de vinte 
de Outulno de mil setecentos e cincoenta, gue Hei por derogada. 

XII. 
Com condiçaó, qué ellcs Contratadores Geraes, e Comargueiros deste , e fu• 

turos-Contratos, gozaráõ . do mesmo Privilegio do foto concedido aos Rendeiros da 
·Fazenda Real, cdnhe,cendo de suas causas os Juizes Ordinarios das rerfas, em que 
residem por occasiaõ clos mesmos·· Contratos ; o gue foi 'declarado por Rcsoluçaó de 
cinco de Maio de mil setecentos e trinta e oito em Consulta da Junta. 

, ·E fazendo presente no. Meu Tribunal da Junta da Administraçaó do Tabélco os 
ditos Contratadores Geraes, que por guant-G cj.e se lhes naõ guardarem as ditas Con· 
dições resulta grande prejuízo ao mesmo Contrato; 'se lhes fizesse mercê mandar passar 
as Ç<~rtas de Privilegibs, que fossem necessarias para as pe5soa~, que correm com a 
Administraçaô do dito Contrato do Tabaco , e condpcçaõ do dinheiro procedido dei· 
le, que se remette a esta Cor.te, requererem âs Justicas -o cumprimento das dit2s Con-
diç6es , nas partes , gue a cada hum tocar, e nec~ssario for. Por bem do qual , e 
Meu serviço, Mandei passar a presente com o theor das mesmas Condições, pela 
qual Manêio ao Consel-heiro Conservador Gtml do Tribunal d<ii Junta da Adminis-
traçaõ do Tabaco, e 'bem assim aos Superintendentes, e Conservadores delle das 
Provinci01s, e Comarcas do Reino, e a todos os Juizes ordinarios, e mais Minis-
tros , Officiaes, e ~essoas a quem esta fôr apresentada , é sEY conhecimento perten-
cer, cumpraõ, e guardem aos ditos Contrat2dores, seus Estangueiros , Reitores, Ad· 
ministra dores , e mais Pessoas nomea~as nas ditas , Condições rodos· os Privilegias, Li-
berdad·es , e Isensqes , que por ellas lhes ~aô concedidos , sem contradiçaõ alguma , 
por ser muito conveniente a Meu· Serviço se dê a elJas inteiro cumprimento; com 
dedaraçaó , que quanto ao .numero destes se devem observar as Condições do seu 
Coatrato. O gue assim cumpliráõ sem duvida •llguma, sobpena de Mandar preceder 
contra • qualquer que e contrario fi~er com toda a demonstraçaõ. EIRei :Nmso Senhor 
o· Mandou pelos Ministros abaixo 2ssjgnados, -Dep,utado~ da Junta d2 Admin~str<~çaÕ' 
do Tabaco. Anastacio J0sé Pedroso a fez em Lisboa aos dez de Maio de mil oito· 
centos e dezesete. Louren~o Antonio de Araujo a fiz escrever. 

"; 

José Roberto'Pidal àa Gamd. D. :Joaõ Ve!asquts Sarmentth 

" ,: 
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