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U ELREY~ Faço fabei· aos que efte Alva~ 
, rá vi rem : Q.ue tendo moíhado a experien..;; 

cia não ferem b-aftantes as Paternaes , e Be~ 
nignas Providenci'as do Regiment_o de deza~ 
feis de Janeiro de mil· fetecentos fincoenta e 

1húm -no Capitulo Sexto, - em que fe eüable.:.: 
cêt:am os, Primeiros Preços , por que ,no Bra..: 
zil fe devia1n vender o~ Tabacos, e Afl'uca.;:. 

tes ··; nem o ·difpoHo no R _egimento -do primeiro de Abril 
do dito .anno · de mil fetecentos fincoen.ta e hum , mandado 
obfervar i1as Cafas da Infpecção , que de novo Mandei ef.:. 
tablecer no ~11efmd Efiado do Brazil j l)em o que ultima..; 
mente Fui fervido detenninar no outro .Alvará de trinta dé 
Abril de mil fetecentos fetenta e quatro ~L- ~m que izentei de· 
todos os ·Direitos os ·- Tabacos , EJUe fe navegaffem para os 
Paizes Efhangeiros; em beneficiá' da Agricultura, Commer...: 
cio, e Exportação ·do mefrno Getrero ;-· para f e e vi ta rem as 
fraudes , qúe por falta de -ferem promp mente punidas , e 
de fe tomar conhecimento individual do qüe as eommettê-
ram, {e tem pra-ticado com exceífo de alguns ánnos a efia 
parte no beneficio , em:ôlas , e conducçées dos Tabacos; 
i·efultando Q.a faha· do mefmo beneficio, affim no Campo 1 
como nas Caías, ern que. {e~ recolhe, depois de tirado do 
agro, a po~lCa duração ·delle; , e do· máo enrolamento, mif~ 
tura' e introducção de rfabacos ruins no interior dos rolos; 
cubertos com ai gumas porções do de . melhor qualidade ; pa-
ra affim illu?irem as Mezas da Infpecção ~ os Examinadores ; 
e os N egoctantes , que o compram (pa-ra I o mandarem parâ 
eíle Reino : Paffando ainda a malícia de alguns Lavradores 
a cnmmetter a outra efcandalofa fraude de levantarem os 
rolos em pá os de exceffivo . pezo ; que per fi fó · excedetn 
muito as vinte libras de Tara , que tâõ fómente fe lhe def..:. 
contam ; em razão do pezo do mefn1o páo, couro , e pa.~o 
lhas; ufando tambem nos ditos enrolamentos de pilha-s· no ... 
. civas, que infiGÍonam, e arnúnam o 'Tabaco. E tendo -alén1 
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do referido moftrada a nílefma experiencia o pteJUlZO ,. e a 
~on fusão, que refulta ao credito .. dos bons, e perfeitos La-
vradores , do ufo das· diverúts , e arbitrarias marcas , com 
que cada hum ·até agora cofiumava affignalar , e difiinguir 

~ I d , 
0s rolos . da fua prodncçao ; por haver hum graH e numero 
de Traficantes, que comprandQ aos Efcravos, e outras Pef:.. 
foas pobres,. Ta.bacos de infima qu.alidade, e mal benefi~ia-:
dos ; não fó faziam ajuntai·, e entalar nas, Vi lias do recon-
C;lvo com artificiofos concertos ;· mas paffavam a n1a,rcallos 
ço1n ferros . femelhantes aos dos Lavradores bem ao·edira-
dos ; para .affim illudirem os Examinadores, e Negociantes; 
~ confeguirem a approvação dos referidos Tabacos corrom-
pidos ; de forte , que. q1;1ando chegavam a e fie Reino, [e-
achavam;, huns ~heios de polilha, e .de ferrugem; e outros 
totalmente arruinados, [em prefiimo algum : Refuhand o ii-
pahnente de todo . o ._referido , a· menos boa reputação , e 
confumo deíle. Gener9 nos Paizes Efir~ngeiros ; o ·prejuízo 
dos Cornmercian ; , que neg0çe_am nelle ; o da Navega-
ção, e finalmente <:) da Agricultúra; até virem a ficar infr.u-
éluofas todas as àntecedentes Provid€n_cias. ' Para de huma 
véz extinguir, e extirpar todas as referid~s .fraudes , e qua..-
~fquer outras , que o tempo , e a experiencia mofirem fe 
devem corrigir , e emendar : Soü fervido em commum be .... 
neficio de todos os La-vradores, e Comme.rciantes defie Gc- . 
pera, Determinar aos referidos refpeitos o feguinte. · 
. I. Mando, que da publicação deite em diante, nenhum · 
dos L avradores do Tabaco , que . fe planta , e cultiva nos 
Campos da Cachoeira, e mais Terras, e Difiriftos das ou ... 
tras Viiias do reconcavo, e. Sertão da Bahia, ufe das diffe-
rentes , e arbitrarias marcas , com que até agora cofiuma ... 
vam mq.rcar os rolos; porque todas Hei por abolidas, e ex..-
tinétas, e em lugar das referidas .marcas, ferão obrigados a . 
·UÍarem da numeral , que a cada hum correfponder. · · 

li. Para efias fe não confundirem , ou mtlitiplicarem, 
~om~ndo dous , ou ·mais Lavradores o mefmo numero : Os 
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Efcrivã.es dâs Cainaras dos · refpeaivns ~f erritnfvios 1 , terão 
cada hum .o f eu ~ Liv.ro , em que efcreva•m . os nomes · de to~ 
-dos os Lavrad01:es, ·que plantam rfábaco·, com os feus nu-
meros. ·feguidos ;. declarando a Freguezia; a ·Fazenda, Siti_or, 
ot!l R:oifa, em que lavram :? dando..,Hle o nume.rb -; · que ·lhe 
.correfponder· ; .-para --com elle··numerarem , todos os :J:olos · da 
fua producçao ; d·eixarido ·lugar parir,·no mefnio,:Li:vro , . ·e 
pagina podere1n ·nos feguintes annos; dedarar o.s ··nomes dos 
falecidos , e os dos Succeíl'ores das l:nefmas Fazendas ·, Si~ 
tios, .e -Rofias, . que ferao obrigados .a ufar dos :m efmos ~ nu-
met·os· ? que correfp ~mdiam , aos· feus. \antepoffuidqi·e·s ; e os 
que de novo accrefcerem nos annos fucceffi vos ,- t~maráó - o 
numero feguido , que lhe·rcorrefpon.dêr. : E quando algims 
dos .referidos La,rradores d~ixaliem por cançados- qs Sítios_, 
em que lavram , ..: e paífarem , à eíbablecerem-f€ ·em outros 
de novo ; o Efcriv.ão· refpettivo o .ded-arará- no Jmefmo :fJ.i -r 
vro. · · . ·; . . .. :• .' · · . 

III. ' · Ca'da h uma das. Camaras dos: T érritorios , em gue 
fe pla.nta Tabaco , mandará á. cufia- das fuas mefmas · Ren~ 
das, fazer os' Livros neceffarios, que .ferão . fem:.delíllo.ra :en..;, 
tregues aos Efcrivâes ·de lias ; numerados ·, 'e -gratui-tamente 
rubricados pelos Juizes de Fóra·, ·e Ordinarios ,' pa·ra nelles 
fe eftreverem , e numerarem os N ornes qos Layradores das 
Fazendas, e Di.fl:riélos, na fórma referida·. A l\vieza da lnf.i. 
pecçâo da Bahia mandará igual numero de LivroS:', · tamben1 
gratuitamente numerados, e rubricados. pelo Minifiro, que 
ferve · de Prefidente, para os referidos ·Efcrivâes das C amaras 
copíaretn nelles pela mefma ordem os .nomes ,dos Lavrada ::. 
res , e das Fazendas , e os tornarem à remeti:er. .á mefma 
Meza, para nefta eíl:arem fempre patentes , e. .cánR:ar pelos 
numeras , com que entrarem. marcados os rolos .na .Cafà cl·a 
Arrecadação; do nome do feu Fabricante, e Ter.reno; e em 
cada hun1 anno mandaráó os mefmos Efcrivães das Camaras 
á referida Meza da Inílpeccâo huma Relacão circümfran cia--

'J 'J 

da dos Lavradorç-s falecidos , dos múdados _,. e dos que· a:c ... 
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cref-cerem -~'de l~QVo' , para confiar . na mefmà Meza ; e dl:à 
mandar fazer no feu Livro as mefmas declarações. 

IV. A· dita Meza da Infpecçilo fará remetter á ·.Alfan-
dega da Cidade de Lisboa hum Exemplar dos Numeras 
com as decda'raçóes fohL;editas; para efiar fempre patente na 
Meza , Grande della , e f e ver pelos mefmos N umeros dos 
rolos , quando fe exam.inarem' os N ornes dos Lavradores, 
que os fabricáram .; para ferem os que mais fe diHinguirem 
na perfeição do feu fabríco, e bondade, , remunerados nas 
futuras Safras com melhoria ae· preço ; os menos -perfeitos, 
advertidos, para confeguirem a meiina perfeiçáo; e punidos 
os Tranfgreffores. 

V. Nenhuma Pe.n:-oa, de qt1alquer qualidade, e condição 
que feja ,~ oufe marcar os . rolos , que fizer com outras mar-
cas, que não fejam as dos N umeros, que lhe cone f ponde-
r em ., ou contrafaze r. as que tiverem tomado outros Lavra-_ 
dores ; e os que obrarem o contrario, incorreráó nas penas 
eíl:ab1ecid~as pda' Ordenação do Livro Q.linto i Titulo Sin-
coenta e dous ; Paragrafo Segundo; e no Capitulo Tercei-
ro , Para grafo Nono do Regimento do primeiro de Abril 
de mil fetecentos fincoenta .e hum , mandado obfervar nas 
Cafas da InfpecÇ.ão oo Brazil. E confiando na mefma Me-
za da tra11fgrefsão,. pelo fim pies fatto da achada , ferão ·os -
Deliquentes autuados , e punidos em Proceffos V erbaes, e 
Summaríos. · 

VI. E porque tem tambem mofl:rado a experiencia a ex-
tors.âo , que alguns Lavradores de menos ajufl:ada confcien-
cia praticam, de levantarem os rolos em pá'os, que não de-

. , vendo exceder o feu pezo de oito até dez libras· , fe tent 
achado muitos de mais _de huma arro.ba : Para que cefie fe-
melhante fraude; Sou fervido ordenar, que achando-fe nos 
rolos , que . na Cidade de Lisboa paflàm a beneficiarem-f e· 
no Jardim , e nos que f e gafiam no Efbn_co Real , pá os , 
que excedaih de meia arroba ; os Eicrivães do referido J ar-
dim , e Efl:anco, cada hum na fua· Repartição, vendo pezar 
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os referidos páos , .portaráõ .por fé. o que cada hum pezar; 
e o número do . r,olo- , · ou r.ol.os, e.m que forem achados os 
diros páos; das quaes Certidões . farão .entrega ao Secretario 
da Junta da Adminifiração do Tabaco, para a mefma Junta 
as mandar retn~tter á Meza da Infpecçâo da Bahia , que: 
pela primeira vez mandará vir á fua prefença os Lavrado-
res , . que. commetterem -femelhante fraude , e os reprehen-
-derá Ieveramente , por hum Termo, .que lhes fará affinar : 
Pela fegunda- vez, -ferão prezos tri_nta dias na cadeia da me f-· 
n1a Cidade da Bahia , e pagaráõ de multa dez mil reis para 
.o . curativo dos Enfermos do Hofpital da dita Cidade : E 
pela terceira, in.corr~ráó no tresdobro das mefmas penas. O 
mefmo fe praticará a .refpeito . dos páos , que . tambem fe 
acharem com igual deformidade ;nos rolos, Gue fe defnmn-
cham nos enrolamentos , que _, fe fazem na dita Cidade da 
Bahia para a Cofia da Mina. . . __ . _ 

VIL Semelhante procedimento fe praticará contra os 
·que falfifica·reni os rolos ; ·- introduzindo 110 interi-or delles 
Tabacos de ínfima qualidade, e diverfos dos dás Eabeças, 
e voltas de fóra ; verificando-fe a referida · falfidade pelos 

.exames, ao tempo dos defmanchos, e pelas Certidões, · q.ue 
tambem paflaráó, logo que fe lhes requerer pelas Partes in-
tersHad/g.s, os Efcrivães das Efiaçôes . refpeétivas. 
· Vttr. ·E porque tambem tem mofrrado a experiencia, 

que o u[o de algumas · palhas, com que fe levantam, e co,-
brem os rolos, extrahem a fubfiancia ao Tabaco, e são cau-
fa de · princípio de rui na : A Meza da lnfpecção, tomando 
fobre efl:e particular as informações mais e:mc1as, affim co-
mo em tudo o mais, que diz refpeito· á enróla, dará todas 
as:-providencias , que as · c i rcumfiancias dos tempos , e dos 
lugares moíharem ferem uteis para a melhor confervação 

-do Genero, e neceflarias para _a correcção dos a bufos. 
IX. Sendo em todos os Paizes civilizados o maior cui-

~ dado dos LavradQres, e Hortelãos a -boa efcolha; e guarda 
.d-as Sementes dos frutos n1ais _grados, e perfeitos ' por mo f ... 
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;tra:r ·a; experiencia·, · que .as novas produc-ções· fempre co:rre-
:fponderir no· n}ais , ou menus vigorofo a'O das' Plà·ID·tas , de 
.que procedem as referida>S· Sefuentes ; e devetfdo os La\'vrâ ... 
. dores do Tabaco praticar o mefm0 methodo, feparando às 
~-Plantas melhores·, e mais bem fazoliadas·, patra: deUás· colhe-
-:ré.rn emi todo· o· feu vigor as Sementes neceflar.ia·s ; o fãzem 
.. tant{1 pelo contrario , qtre fá ao depo·is de efieriüzadas as 
,nlefmas Plàntas, tirande-lhes as folh:ts, he c:JUie lhes aprovei·· 
-tam as Sement:es; refultando defia re·próvádá prática, a hi-
fallivd, e prêjudicial confequencia de n~o tefem ás Novas 
.Plantâs do Tabaco todo o vigor , que podiam adquirir do 
o as fuas , Sementes : E pata que ceffe, e tenha emenda eíle 
~prejudicial a bufo, e mal entendida: inercia dos · Lavradores: 
~A Meza da Infpetção de commum a:G0rdó com as Cam.ãt~s 
.<los refpetl:ivos T~rritotios, darão as mais promptas, e effi-
cazes providencias, para fe c0rrigi_r, e emendar eila nociva 
n egiig-eneia. · -

.X. Por ferem as Terras planas , ou de ntboleil·os as 
ma.is própriâs para a eultura do Tabáco, e o protluzido nel-
1as de ínélhor ct>níifrencia, fendo efhts adubadas com o be-
neficin dos Gados , que neceffitam confetvat õs Lavradores 
··em número correfpond~ate á extensão dos Tertenos , tanto 
para o referido fim , como tambem pa-ta o de Gànduzirem 
os· rolos aos Portos de Mar: E porque a menos abundancia 
-de Pafios lhes não p·ermitte o pode1:em confervar os referi-
-dos Gados debaixo de Cercas , como determinam alguns 
Bandos, qUe em diverfos tempos fizeram publicar os Vice-
-Reis , e G-overnadores da Bahia , em beneficio da Plan-
tação da Mandioca ; facultando a morte dos que :foffem . 
-acha-dos nas Lavouras , e fóra de Pafios fechados , na ex-
·te~1s·â'o de dez leguas , contadas da borda d' agua , donde 
chega a ma-ré fa1gada; e ·co·mprehend·endo a referida exten-
-são muitos Terrenos ·dos de arêa, e taboleiro, fó proprios 
p-ara a Plantação do 'f abaco ; nos quaes não podem os La-

- .-vradores cultivallo , fem o beneficio dos ·Gados do .fetvi'ço 
- :, · ·; · do3 
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dos Can·os, e de crear; nem tatnbem coí1fervarerh eí1es em 
paHos fechados: 'Tendo refultado da permifsão, que os _re.-. 
feridos Bandos facultam da livre . morte dos mefmos Gados , 
não fó o defpovoarem-fe muitas das Fazendas , em que fe 
plantavam, e produziam os melhores Tabacos; mas tambem 
multiplicados pleitos, e demandas, proferindo-fe humas ve-
zes Sentenças de total abfolvição dos Réos , fundadas -nos 
.ditos Bapdos , e outras em cafos identicos , impondo-lhes 
as penas da Ordenação do Livro Q1into , T~tulo Setenta 
,e oito, Paragrafo P1:imeiro. 

XI. E occorrendo á prejudicial defordem , que refulta 
de tudo o referido : Sou fervido revogar, calTar, e abolir ·, 
como fe nunca tiveffem e:úHido G-S iobreditos Bandos. E 
Mando aos Ouvidores das Comarcas, cada hum no· feu ref-
pectivo Territorio, que examinando ·as Pofruras das Carna-
ras, e ouvidas eílas. , e mais Pdioas da Governan~a, e Po-
vo , façam . de novo as que fegundo as circumfl:ancias dos 
tempos, e dos Terrenos, . forem mais proveitofas , e uteis 
ao augmento da Lavoura , confervação dos Pó vos , e dos 
.Gados precifo~ para o beneficio da meftna Lavoura ; as 
.quaes porão logo e1n execução ., dando de tudo conta pela 
.Meza da Infpecção , para eila Mo fazey prefente , e Eu 
.mandar o que mais for fervido ao rnefmo refpei to. 

XII. Attendendo porém á gravidade da infàmatoria pe-
na de ~çoutes, e degre~o, ~1e a Ordena~ão .do Livr9 Q.~in
to , Titulo Setenta e oito,~ Paragrafo Pnmell'o , manda Im-
pôr aos que mataretn ·f:feftas, Bois , ou V a c as, fendo o f eu 
valor de quatro mil reis para fima; e a que o procedimen-
.to criminal das Q1erelas, que em· femelhantes· cafos permit-:-
te a do rfit~1lo Cento e dezafete in principio, são naquelle 
EHado exceffivas ao delicto, pela maior abundancia, e me-. 
nos e~imação dos G·ados; refultando dos referjdos procedi-
mentos criminaes, a deferção de rhuitos . !\~oradores do Re-
concavo, e Sert,ãos, e o deixarem ao defamparo as fuas La-
.vouras; fomentartdo-fe . odios , e fuborno de reHemunhas, 

* iv em 
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em deferviço de Deos, e Meu: Mando , que pelos cafos 
de morte de Bcftas, Bo-i-s , ou Vacas no Campo, nao fendo 
com a qualidade de furto, não tenha lugar no Brazil o pro-
cedimento criminal, nem a pena de açoutes, e degredo. Os 
que porém voluntariamente, e por malícia matarem os Ga-
dos alheios , pagaráó o feu valor em tresdobro ; e os que 
por cafualidade o fizerem, pagaráó fimplesmente a fua efii-
Inação; o que fe liquidid. em Procefios V erbaes , e de pla-
no, julgando-fe .pela verdade fabida. 

XIII. Porque tambem Me tem fido prefente , que da 
falta de reparo nas conducçóes do Tabaco das Ca!as dos 
Lavradores para as Villas do R.econca vo ; no recolhimen-
to neíras; e no tranfporte das ·.mefmas 'para a Bahia; reful .• 
tam por mui tas vezes as avarías, que occafionam a corrup-
ção do mefrno Tabaco, e1n prejuizo dos Donos delle, e da 
reputação do Genero; tudo pela culpavel omifsão de o con-
du~irem nos Carros ., e o tranfportarem nos Barcos defcu-
berto , e expofro humas vezes ao rigor do Sol, e outras ao 
da,Chuva .; defcarregando-o por lamas, e agua; e recolhen-
do-o em Armazens molhados; e defres rolando-os pela mef-
ma h umidade para os Barcos ; fendo tão prejudicial para a . 
confervação del!es; ailim a ardencia do Sol naquelle clima, 
corno a humidade da agua doce ; e para evitar o comtnum 
prejuízo proveniente da falta das neceifarias cautelas : Or-
deno , que a Meza da Infpecçâo, de commum acordo con1 
os ~v.Iini!tros , e Camaras das refpeélivas Teri·as, e Villas 
do Reconcavo , . efl:ableça rn todas as mais efficazes providen-
cias, para que os Lavradores conduzam os rolos nos Carro.s 
com cubertas, que os defendam do rigor do Sol , e humi-
dade das Chuvas: ~1e nas Viilas da Cachoeira, e nas mais 
do H ... econcavo, fejarn logo recolhidos aos Armazens, fem 
os demorarem nas Ruas , e Praças expofl:os ao Sol , e Chu-
va, e os não rolem para os Barcos pela agua , e lama; fen-
do os Donos dos mefmos Barcos , que não forem de cuber-
ta , obrigados a trÇtzerem encerados, com que bem os .cu-

bram ·' 
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bram, e defendani do mefmo Sol, e Chuva, pená de pá ... 
garem os Tranfgreífores o damno , que caufarem; em do~ 
bro pela primeira vez, e o tresdobro pela fegunda ;, e rein..:. 
cidindo, ferem prezas, autuados , e degradados para fóra 
da Capitanía por tempo de finco annos. 

XIV. E porque toda a reputação , e confifiencia de fie 
importante Genero, depende : Da boa cultura das l'erras : 
Limpeza das malhadas ; eti1 fe cortarem as folhas em per .. 
fei(a fazão: Da efcolha, e em não fe aproveitarem, e intro ... 
duzi rem na corda as dos baixios , e pafiadas do mofqui to , 
e pulgão C Por ter feito ver a experiencia, que da mal en-
tendida prática, e ambição de alguns Lavradores aproveita-
rem as inficionadas dos referidos infeotos ~ rniilurando-as • 
com as boas, refulta o perdere1n-fe todas ) : Da perfeição 
do beneficio · das mefmas folhas , depois de cortadas, e re-
colhidas nas Cafas, vulgarmente chamadas db fumo : De 
terem os Lavradores as neceífarias para a pendura das mef-
lnas folhas, iem que as lancem nas Cercas por falta de Ca..: 
fas : De lhe extrahirem bem os talos ,1, fem as deslacerar ~ 

. De trocello ·, e dar-lhe as viras neceífarias no decnrfo de 
tempo , que a experiencia tem mofrràdo fe faz indifpen fa-
vel para o chegar ao ponto da ultima perfeição: Reful tando 
da menos efcrupulofidade , com gue procedem muitos dos 
r_eferidos Lavradores , de annos a eH:a parte, nas fobreditas 
circumflancias, e efp·ecialmente no abufo de pendurarem as 
folhas em Cercas, expoH:as ao Sol , fereno, e chuva ; re-
fultando de tudo o chegar a efte Reino muito do mefmo 
Tabaco fecco apulilhado; e algum já podre, e fem pi·efii-
mo, pela fa lta de alguns dos fobreditos . beneficios. 

XV. Para fe corrigirem todos efres abufos , e confe-
guir-fe a. geral perfeição do fabríco , ao fim de chegar o 
~l'abaco a efte Reino fem nenhuma das ponderadas avarías : 
Sou fervido ordenar , que a Meza da Infpecção da Bahia , 
ouvindo nella os yvradores de Tabaco de maior probida-
de , e mais bem acreditados na perfeiç-ão do dito fabríco·: 
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Eflableça, co.m o parecer dos mefmos ., toqas as -providen..: 
cias , (1ue forem conducentes á correcção dos fobredítos 
abufos , e ao fim de {e evitar chegarem os Tabacos a ef-
te Reino com ruina. Em cada huma das Freguezias , ou 
Difiritlos, em que fe cultiva Tabaco, elegerá a dita Meza 
dos mefmos bons Lavradores os neceffarios; para· cada hum 
nos Difl:riétos, que lhe ·forem defiinados, vi'fitar as Lavou-
ras, Cafas de fumo, e mais Officinas; dar as precifas no-
ções aos Lavradores n1enos perfeitos; e informarem a rnef-
ma Meza de todos os defeitos , que notarem , e faltas de 
bom beneficio , gue acharem nos Lavradores ~os referidos 
Territorios; par.a os poder advertir , e p1;oced~r contra os 
incorrigíveis ' e fe proceder juntamente com a mais exaéla 
efcrupuloíidade nos exames, e approvação dos Tabacos dos 
Lavradores deíla Claffe, como tambem nos produzidos em 
Terras menos proprias para ·a cultura delles .. 
~ XVI. Sendo o premio , e o maior intereífe os que etn 
todos os exercícios anímam aos bons· , . para cada vez mais 
fe aperfeiçoarem , e eilimúlam outros para os imitarem : e 
.não obfraute, que no Paragr.afo Decimo Primeiro, e Deci~. 
mo Segundo do Capitulo Terceiro do Regimento do pri-
meiro de Abril de mil fetecentos fincoenta e hum, mandado 
obfervar nas Cafas da Infpecção do Brazil, Fui fervido am-
pliar o difpofto no Paragrafo Segundo, e Ten.:eiro. po Ca-
pitulo Sexto do Regimento da Alfandega do 'fabaco , de 
dezafeis de Janeiro do mefmo anno , em beneficio dos da 
efcoiha chamada de Hollanda : permittindo , que nos defra 
qualidade pudefl'em os Infpeél:ores augmentar o preço taxa-
do no dito Regimento, defde hum tofião até trezentos reis 
por arroba; e que ainda que defde o referido tempo a efia 
parte não tenham entrado na Alfandega da Cidade de Lis-
boa nenhuns rolos da referida rigorofa efcolha , co1n tudo 
fe tem achado muitos, que fazem a refpeito de outros, hu-· 
ma confideravel differença no valor , ao . mefmo tempo que 
fe1n nenhuma no ferro, e no preço;. foram pagos na Bahia 
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aos Lavradores ; tefultando deíl:a indifferença o defa1eiHO 
dos bons, e a perfifrencia dos negligentes nos mefmos inve ... 
rerados abufos: E occorrendo a efra n~al entef dida pt:ática : 
!Vlando, que na efcolha, e preço dos. f abacos fe pratJque o 
difpofro nos ditos Par-agrafos; de fótma que q,s rolos da pri-
Jneira, e fup erior efcolha, fe paguem aos Lavradores 1 qu€ 
fe diH:inguirem no fabríco delle, com: a ventagem, que de ... 
termina o Paragrafo Decitno; e os da inferior , e terceira 
quali dade, com a differença tambem determinada no fobredi"" 
to Paragrafo Decimo fegundo . · 

XVII. E como fó depois que chegam á -Cidade de Lis.;, 
boa os Tabacos , he que bem fe qualií1cam as fuas differen ... 
tes qualidades; defcobrem os vicias, ou fejam .proveniente~ 
dos Terrenos , em que f e plantam , ou da falta do bene-
ficio : . Para os Commerciantes , que na Bahia o compram~ 

., preferirem as Safras dos bons Lavradores ., e os animaretn 
com a ventagem do preço , e ao contrario diminuírem-no 
nas dos menos bem· reputados : Os Negociantes , que rra 
me f ma Cidade de Lisboa receberem as Carreg2çôes do di tà 
Genero, ferão obrigados, quando o venderem, e difpuzerem 
delle; a fazerem huma efpecífica lembràn~a do eftado, per-
feição, ou ruína, com que forem achados os rolos de cada 
número ; e a informarem com ella aos feus Correfponden-
tes da Bahia; para efl:es, fegundo as informações, regula ... 
rem os differentes preços , que devem dar pelos T _abacos 
de cada hum dos Lavradores; e efres ·para lograrem o ma ... 
:ior, procurarem a emenda dos defeitos, ou íejam proveni-
entes do fabríco, ou dos Territorios. E. a efie fim Permit-
to , que na Bahia poíE1m os referidos Commerciantes aug-
mentar , ou diminuir até hum toftão em cada arroba nas 
tres differentes qualidades, de Primeira, Segunda; e Ter7" 
cei ra folha; não excedendo porém nos annos de Safras or-
dinarias o da primeira efcolha o preço de mil e duzentos 
reis cada huma· arroba ; c a efie refpeito daqui para baixo 
o da Segund~ , . e Terceira ; ficando livre tudo o mais á-

çon-
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convenção das Partes, fempre , com a attençâo ás fobreditas 
qual idades. 

XVIII. Porque fempre ef1:í fuccedendo nos Tabacos, 
que vem a exa'me á Meza da Infpecção, refugarem-fe mui-
tos, que fendo de boa qualidade , fe acham com duas, oti 
tres voltas de Tabaco ruim, ou no centro do mefmo rolo, 
ou nas extremidades delle , fem que feus Donos tenham a 
culpa; já pelo fucceffo de avaría ; já por fe lhe incluir al-
guma porção·, a que os Feitores , e Negros faháram com 
as curas, e viras neceifarias , o que fe não pôde pre\'-enir: 
Soú fe rvido facultar, qúe .nos Armazens do enrolamento da 
Cidade da Bahia, fe poifam de novo enrolar, e concertar 
os Tabacos, a que feus Donos, ou fejam L avradores , ou 
N egociantes , quizerem fazer eíle beneficio, para o em bar-
carem para Lisboa ; affim como fe pratíca na mefma Cidade 
com os pequenos rolos , qüe alli fe fabricam para o Com-
me rcio da Cofl:a de Guiné ·; e femelhantemente no Jardiin 
do T abaco da Cidade de Lisboa com al g um do que fe em-
barca para fóra do Reino; precedendo a eife fim pela Me-
za da Infpecção as regularidades; e legalidades neceffarias. 

XIX. E fuccedendo arruinarem-fe muitos Tabacos pelo 
máo ufo , que fazem das Caldas de mel , e aflucar , com 
que os concertam , pela ignorancia do melhor ponto , em 
<]Ue deve ficar para a fua coníiftencia: Sou fervido ordenar, 
que pela Junta do Commercio defi:es Reinos , e feus Dà-
n'linios fe façam logo expedir para a Bahia dous Homens 
trabalhadores dos que tiverem tido mais annos de affiíl:en-
cia no Jardim do Tabaco da Ci dade de Lisboa, e que me_. 
lhor fouberem; hum do Enrolamento, para efrabelecer a fa-
étura dos rolos nos Armazens da Bahia, que affi ma Mando 
eH:ablecer; e outro, que melhor fouber das C aldas , com 
que fe concertam os Tabacos , e em quem concorram as 
melhores informações da fua intelligencia, e bom procedi-
mento ao referido fim; os quaes Íerâo nomeados, e ajufra-
dos peJa. mefma Junta do Commercio ; pagos por qual· 

quer 
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quer dos Cofres da fua Repartição, e remet tidos á Meza da 
lnfpecção da Bahia para os applicar aos referidos exercicios; 
·eílablecendo as mais providencias, que julgar neceRàrias. 

XX. Porque todos os 1'abacos chamados de Junta, que 
fe · com p6em de hum pequeno ntimero de arrobas , que fa-
zem os Pobres, os Efcravos, e out ras Peífoas miferaveis, e 
depois os vendem aos Traficantes, que o ajuntam em gran-
de quantidade ; ficam pela Difpofição deite Alvará inhibi-
dos de f e poder enrolar, e marcar · co1no Partida de Lávra-
dor; ficará o regreíio de o poderem vender aos Lavradores, 
em cujas ri'erras, ou vizinhanças Ior feito o mefmo Tabaco, 
que fendo bom, e bem beneficiado, o poderão enrolar, e 
marcar .com os feus refpeftivos numeras. Os fobreditos Tra-
!-icantes o poderão trazer en1 bó ias, e 'páos para a Cafa da 
Arrecadação da Bahia , co m Guias dás refpeB:ivas Cama-
ras ; para que fendo alli vifia, examinada, e approvada a 
qualidade delle; o poiTa1n enrolar, e vender para o embar-
que de Lisboa; dando-fe-lhe número para o poder marcar, 
que ferá lançado no Livro da Infpecção ; e o que não for 
capaz de embarque para efie Reino, o poderão vender pa ... 
ra outras differentes N egoéiaçôes. 

XXI. Confifiindo a in tegral execução de todas as fo-
breditas providencias, e das mais, que as circumfrancia s do 
tempo fizer neceffarias, na boa efcolha, que . o Regimento 
da Meza da Infpecçâo no Capitulo Terceiro , Paragrafo 
rferceiro n1anda annualmente fazer dos Infpeél:ores , que 
nella devem fervir : E por ter chegado á Minha noticia, 
que as Eleições, principalmente as dos Infpec1ores do Ta-
baco, e A ffucar, fe tem algumas vezes feito de Indivíduos, 
e1n quem fe não verificam as precifas qualidades , e recom ... 
mendadas no mefmo Regiil1ento ; humas vezes pelos Qffi .. 
ciaes do Senado da Camara da Bahia , não terem todo o 
neceifario conhecimento dos que deviam eleger , e prefe-
ri r, em razão d~ fere1n moradores no H.econtavo, e Cam-
pos da Cachõ~ira ; e outras pelos refpeitos , .e empenhos, 

com 
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cbm que os Pertendentes, em guem .não concorriam as re-
feridas circumflancias, fubornavam os Eleitores; reful rando 
defl:a defordem grande prejuízo da Agricultura, e Commer-
cio. E como a mefma l\1eza da Infpecção , pelas entradas 
annuaes dos dous importantes Effeitos do Aífucar, e Taba-
co nos rfrapixes, e Caía da Arrecadação, e correfpondcn-
cia, que deve ter com os . melhores Donos dos Engenhos, 
e Lavradores de Tabaco, he a que tem razão de bem co-
nhecer os mais perfeitos, zelofos , e independentes : Sou 
fervido revogar o difpoH:o no C ap itulo Terceiro, ~aragra
fo Terceiro do dito Regimento , em quanto manda fazer 
na Camara as Eleições dos Infpeél:ores do Afrucar , e Ta-
baco : E l\llando, que daqui em diante a mefma Meza da 
Infpecçâo faça as referidas Eleições de hum , e. outro Inf-
peétor no mez de Agofio de cada hum aono. 

XXII. A mefma Meza, antes de fe proceder ás referi-
.clas Eleições , tomará fecretas , e exaél:as informações qos 
Senhores de Engenho , e Lavradores de Tabaco mais pra-
ticas, e peritos na Agricultura, e beneficio de hum, e ou-
tro Genero ; para que fempre a Eleição recaia nos em que 
concorrem efias indifpenfavei-s qualidades; como tambem as 
da independencia, e probid~de. Aquelles dos referidos Se-
nhores de Engenho, e Lavradores de Tabaco, que por em-
,penhos de rferceiras Peífoas procur:Henl fubornar os Eleito-
res, por e.ífe mefmo faéto ficaráõ inhabeis , e notados para 
nunca ferem Eleitos. E fe depois de o ferem coníl:ar do re-
ferido fuborno, ferá o eleito logo fufpenfo , e rifcado nos· 
Livros da Infpecção ; afiJm como o ferão tambem os Elei-
tores, que annuirem ao referido fuborno; ficando inhabilita-
dos para nunca mais fe rvi rem aquelles Empregos , nem ou-
tros alguns honoríficos de Fazenda, e J ufiiça. E e fia Deter-
minação fe lerá na Meza todas as vezes, que ne lla fe fize-
·rem as referidas Eleicões : Praticando-fe o mefmo nas dos :> 

dous Infpeê1ores do Commercio; ficando tambern incurfos 
nas mefmas penas os Eleitores , e eleitos , que aíf~ntirem 

ao 
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ao fubotno, ou concorrerem para ·eJle ; . n~o· fendo admitti~ 
dos· a votar os que não forem matriculados na Junta do 
Co,mmercio deftes Reinos· , e feus Dorniniós , ném appro-
vada a Elei~ão pela Meza ,. não conGorrendo nos Eleitos as 
qt1alidades eifenciaes de Homens de Negot:io praticas; e de 
probidade. 

XXIII. Sendo a Lavoura das Canas , ·e o trafico dos 
Engenhos de Affucat a effencial bafe da fubfiftem~ia das 
principaes Famílias da Bahia, e feu Reconcavo, e de hum 
grande número de Dependentes ·da mefma Lavoura , e be-
neficio : Sendo tambem o pruduB:o della o que mai~· en-
groffa , e aníma o Commercio , e a Nav~ga~ão daque-Ua 
Capitanía: Tem chegad<:J á Minha noticia, que muitos dns 
referidos Lavràdores, e Senhores dos Enge·nhos~ fe queixam 
da deíigualdade dos preços , com que na 1\tleza da Infpeé:.. 
çâo fe qualificam , e taxam os Affucates ; dando a huns a 
efri mação de redondos; e a oútros, por · hwma infignificante 
rlifferen~a, a de baixos com-a de trezentos reis de differença 
no pre~o, quando fe perfuadem, que o dé novecentos reis, 
que pelo Decreto de vinte e fete de Janeiro de mil fetecentos 
fincoenta e hum fe raxou para os baixos batidos, não com-
pete a hum a grande pane dos Af.Tucares do Reconcavo, Inf-
pe[tados em baixos , por não ferem os chamados batidos; 
fazendo, fe&undo ·as e~taçôes d?s tempo~, ·ém ~que são tira-
dos , a modtca, e acctdental d1fferen~a 'te mats , ou menos 
claros; o que póde de h uns a outros fazer no valor a · de 

· hum ·, ou meio tofião; mas não a de trezentos reis; reful-
tando do referido ·humas vezes o prejuizo dos Senhores de 
<Engenho , . e Lavradores de "Cana, que são ex·ecutados, e 
obrigados a d~rem os feus Affucares aos Acr~don$ pelos 
ferros da Infpe€~âo; e outras vez~s a tranfgtefsão das Leis, 
nas vendas, que fazem por maiores· preços os defobrigados: 
E para obviar o prejuizo , e qu-eixas dos Primeiros , e as 
tranfgrefsóes dos Segundos: Sou fervido determinar : Pri-
mà: ~te na Infpec~ão dos Aifucares fe pro~da com á mais 

ex~ 
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.exaaa ~averiguação · , e conhecimento .das differentes quali-
des qelles; . de fôrma, que fe não qualifique em fino o que 
o não. merecer ; _nem ao contrario fe dê o preço de redon-

.. do ao que for fino : Secundo: . ~le . na qualifica_ção dos Af-
fucares do Reconcavo, que os Infpeélores acharem não são 
rigorofamente redondos , mas que tambem não são baixos 
.batidqs, lhe ponham os pr~ços ·medios, que julgarem me-
recer_em_, entr~ os, de nov~, e doze. tofióes: A fab.er: O dé 
dez , e . de 9nze tofióes, · como foi . clifpofio na C reação da 
di~a Meza da Infpecção; marcando-r~ as _ Cai~as defl:as dif-
ferentes qual.idades com ferros , que .-os diítingam das ou-
tras, na fôrma que fe praüc;ou nos primeiros annos pela re-
ferida Meza da Infpecção. 

XXIV. A mefma Meza procederá contra os que falfifi-
carem as Caixas , introduzindo-lhes no meio Aífucares de 
jnferior qualidade , aos das cabeças , e lados ; como tam-
bem contra os que nas taras , e pezos das mefmas Caixas 
commetterem a outra falfidade, no menor pezo da tara, e 
;maior. no Aífucar , co1n as mefmas penas eHablecidas pelo 
Paragrafo Sexto defie Alvará. . 
. XXV. Para a execução de tudo o referido , e para o 
mais, que for concernente á bondade, e legalidade defies 
Generos , e fua Cultura : Sou fervido conceder toda a am--
pla Jurifdicção á Meza da Infpecção da Bahia, que lhe for 
neceílària, para proceder contra .os Tranfgreflores, confor-
me a occurrencia dos cafos; dando-me conta pela Junta do 
Co111mercio defies Reinos , e feus Domínios; para que fen-
do-me tudo prefente , poff..'l Eu occorrer cmn as mais pro-
videncias , que julgar precifas, a pprovando-lhe, ou repro-
vando-lhe os feus procedimentos. 

. Pelo que : Mando á Meza do Defembargo do Paço; 
Confe1hos da Minha Real Fazenda, e do Ultramar; Junta 
da Adminifiração Geral do Tabaco ; Junta do Commercio 

·.defi~s Reinos , e feus Dominios ; Meza da Infpecção da 
Bahia ; . · Vic~-Rey do Eftado do Brazil; Governadores, e 

C a-
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·Capitães -Generaes dos Meüs VDominios· Ültramaritios ; e a 
todos us-Miniftràs; e mais Pefioas, a quem o conhecimento 
·de fie · Al.vará pertepcer, que·· o ·cumpra:m ,. guardem , e. ra~·am 
inviolavelmente cumpr.ir, e gu~ardar, como pe!Ie fe contém , 
fem dúvida, embargo, ou interpretação algmna , qualquer 
que feja ; e não obfl:antes quaefquer Leis , Regimentos, 
Foraes, Refoluç6es, Difpofiçóes, ou Ordens em contrario, 
que todas, e todos Htú por derogadas; como fe de todas, 
e cada huma dellas , e delles fizefie efpeciaJ , e expreila 
menção, fem embargo das Ordenaç6es em contrario, que 
tambern derogo 1para efie effeito fómente, ficando aliàs fem..; 
pre em · {eu vigor. E valerá como Car_tá pafíada pela Chan-
<:~llaria, pofio que por ella nã-o haja de paffar, e que o ef-
feito delle deva durar mais de -hum, é muitos annos ; não 

'·obíl:antes .outro. firlJ :as Or.deQ_a·ções em contrario. Dado na 
Vi lia de Oeyras, em quinze de Julho de mil íetecento§ {e .... 
tenta e finco-. 

REY ' . . -
) 

Marquez de Po1noal. 

I 

A Lvará , por qtte Vojj a Magejlade pelos motivos 11e/{e 
declarados he fervido ampliar as fuas P aternaes , e 

Benigas Providencias , em beneficio da Agricultura , Com-
mercio , Preço , e Exporta~ão do Tabaco , para fazerem cef-
far as fraudes , com que n() Ejlado do Br..azi{ Je iem -proé:U:: 
rado i Iludir a obfervancia do Capitulo Sexto do , Regimento 

de 
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de dezafeis de 'Jâneiro ·de mil Jetecnitos jincoenta e 'hum ; .: e o 
difpojlo no _Regimento do primeiro de Ahril do mefmo anno; 
e no A.lvttrá de trinta de .Aht:il: de mil Jetecentos fe'tenta e 
quatro; tudo na jdrma ajjima declarada. 

Para Vofia 1\tlagefiade ver. 

' I 

Regiflado na Secreta ri~· de E fiado dos .N egocios do 
Reino no Livro V. das Cartas ·, Alvarás , e Patentes a fol. 
1 3· ver f. Noifa Senhora da Ajuda, em 9 de Setembro de 
~775· \ 

João Baptijla de Araujo" 

Gajpar da Cofla Pofftr o fez. 

Na Regia Officina Typograficaw 
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