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Cabo q' for a d.a deligencia, e serão conservados 
como está d.°, e todo o indio q' saliir do podei' da 
pessoa aonde estiver, sem Licença sua fugindo o 
prenderá trazendo-o a minlia prezença - p." ser cas-
tigado como me parecer. E p.a q' chegue a noti-
cia de todos, e não possão alegar ignorancia se lan-
çará este bando nas ruas publicas, e praça desta Vil-
la, e depois de reg." aonde tocar se fixará 110 Corpo 
da guarda. Dado nesta Villa Real do Bom Je-
sus aos 28 dias de Dezr.0 de mil, e setecentos e 
vinte, e sete.—O Secretr.0 Gervásio Leyte Rebello 
o fes.—Rodrigo Cesar de Meneses. 

• - V ' f t 

Reg." ile lium Bando Sobre os e s c r a v o s destas M i n a s 

R.n Cezar de Menezes, etc. —Por se me repre-
zentar o concideravel prejuízo, q' experimentão os 
moradores destas Minas em se lhe auzentarem os 
seus escravos, e também o danno q' fazem pellas 
roças furtando o q' nellas achão, e se prezumir, q' 
nesta Villa tem feito alguns roubos, e por haver já 
mandado lançar hum bando p.a q' ninguém consen-
tisse em sua caza negros alheyos, nem os tabernei-
ros os recolhescem e q' seus S.res lhe dessem escri-
tos, quando os mandassem fora desta Villa, e me 
constar q' não houve a devida observancia. Ordeno 
e mando q' daqui em diante não possão os negros 
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saliir fora desta Villa das suas Lavras de Ribeirão, 
e conceição aonde costumão minerar sem escritos 
de seus S.ros, e todo o negro q' for achado fora das 
refteridas Minas, asim pellas ruas, como em outra 
qualquer parte sem trazerem escrito serão prezos, e 
conduzidos con segurança a cadea desta Villa a 
custa de seus S.rus, cujas provizões farão os offi-
ciaes de guerra, e de justiça, Capp.08 do mato, e 
qualquer morador destas Minas não lhe achando os 
d."s escritos com a data do dia em q' se lhe pas-
sou, em q' se declarão aonde se mandão, p." se sa-
ber se andão fugidos, ou se dura o tempo p.a q' se 
lhe derâo, e havendo q.m lhe dê os ditos escritos 
sem ser seu S.r terá quatro mezes de ferros na ca-
dea desta Villa, e pagará o prejuizo q' houver cau-
zado, e todo o negro forro, cativo, ou admenistrado, 
q' for achado nesta V.a de noute das onze horas 
até amanhecer será prezo pellos officiaes de justiça, 
ou de guerra, ou outra qualq.' pessoa, que os 
achar pellas ruas as refteridas horas, e sendo fu-
gido, ou trazendo armas prohibidas, emeorrerão nas 
penas dos bandos, e os taberneiros, q' os recolhe-
rem em sua caza, ou lhe guardarem qualquer couza, 
emeorrerão nas penas q' lhe estão impostas por ou-
tro bando, q' ja se lançou; e p.a q' chegue a noti-
ticia de todos e não alleguem ignorancia se publicará 
este bando, na praça e ruas publicas desta Villa, 
e depois de reg.0 aonde tocar se fixará 110 Corpo da 
guarda. Dado nesta Villa Real do Bom Jesus do 
Cuyabá aos cinco de Janr.0 e Anno de 1728.—O Se-
cretr.0 Gervásio Leyte Rebello o fes.— li." Cesar de 
Menezes. 
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mÇ f? 
Roê.o de bna ordem q1 se mandou ao Ony.or g.al p.a d e y a ç a r do g e n t i o 

do C e r t ã o a ! tem feito mortes 

R.° Cezar de Menezes, etc. — Por serem tão 
continudas as mortes, e roubos q' tem feito o gen-
tio barbaro q' habita nos Certões desta Capp.nia de 
São Paulo, e infesta as povoações, e descobrimentos 
de ouro q' se tem feito nestes - certões, impedindo 
com mão armada a frequentação destas Minas ma-
tando aos q' p.a ellas vem, sem mais cauza do q' 
a sua barbarid.0, e me constar q' os q' habitão nas 
vezinlianças destas Minas depois de estarem com 
os brancos com bom tratam.10, tornarão a fugir al-
guns p.a o Certão matando aos brancos, q' os lia-
vião metido de pás, e q" outras q' infestão o Citio 
de Camapoam invadirão os roceiros q' se achão 
naquella paragem matando-lhe alguns escravos inte-
midaudo aos mais p.a despovoarê aquella paragem, 
de q' se seguirá hum concideravel prejuízo a faz." 
real, e ao bem comum por serem aquellas roças as 
q' mais fornecem aos mineiros e viandantes, q' pas-
são p.a estas Minas a meter nellas escravos, e fazen-
das, e se fazer mais horrorozo, as mortes, e rou-
bos, q' tem a nação do gentio Payaguases (1), q' 
infestão os Rios de Taquary, Peraguay e Rio dos 
Perrudos por onde se navega p.a estas Minas, para-
gem em q' costumão esperar as tropas q' vem p.a 

(1) Vide a n n e x o F. 
(N. da li.) 
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