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Registro de hum bando, q'. se lançou na V.a de Outu, 
o de Soroeava, p.a acudirem todos p.a pren-
derem, ou matarem Lourenço Leme da Silva, 
e João Leme da Silva. 

Rodrigo Cezer de Menezes, etc. — Por ser con-
veniente ao serviço de S. Mag.d0 q'. D.s g.e o prende-
rem-se os Régulos Lourenço Leme da Silva e João Leme 
da Silva, e se evitarem as mortes, roubos, e insolências, 
q' tem cauzado nesta cappit.a , e nas novas Minas de 
Cuyabá, ordeno, e mando q'. todos os moradores de qual-
quer estado, e condição, q'. sejâo das Villas de Outu, e 
Soroeava, e de outra qualq.1' desta cappit.a , dem toda a 
ajuda, e favor q'. lhe for pedido, para serem prezos, ou 
mortos os d.os Régulos, e todo o q'. os matar sendo 
branco ficara perdoado de qualquer crime, q'. tiver, não 
sendo de Leza Mag.de Divina, ou humana, e não tendo crime 
se lhe darão quatro centos mil r.s e o mesmo se dará a 
qualq.r bastardo, indio, ou preto forro, e sendo escravo fi-
cará livre, e todos os mor.es ou outras quaesquer pessoas 
desta cappt.a , ou de fora, q'. nella se achem brancos, ou 
negros, q \ derem ajuda, e favor aos ditos regullos Lour.«° 
Leme da Silva, e João Leme da Sylva emeorrerão no crime 
de traidores a Coroa de El Rey, e lhes serão confiscados 
todos os seus bens para a faz.a real, e emeorrerão em todas 
as mais penas q'. são impostas em semelhantes cazos, e p.a 

chegar a noticia de todos, e não poder ninguém alegar 
ignorancia em tempo algum mandei fazer este bando q'. se 
publicara na Villa de Outu e na de Soroeava, e nas mais 
p.tes q'. for necessr." pellas ruas publicas a som de caixas, 
e se registara nos Livros das Camaras das ditas Villas, fi-
xandosce no lugar mais pablico de q'. se me remeterá cer-
tidão de que asim se executou, p.a a todo o tempo constar 
do refterido, e este se registará nos Livros da Secretr.a deste 
Gov.0 e nos mais a q'. tocar. Dado nesta cid.e de São Paulo 
aos 15 de Setr.° pe 1723. — O Secretr.0 Gervásio Leyte Re-
bello o fes. — Rodrigo Cezar de Menezes. 


