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• n 
Reg,o de .bom bando Sobre os índios a s i s t i r e m em caza de sens 

admenistradores, e b i r e m p.a as aldeas 

R.° Cezar de Menezes, etc.—Como no bando q' 
mandei lançar em 12 do prez.16 mes de Dez.r0 sobre 
o q' S. Mag.6 q' D.s g.° manda se observe a respeito 
do gentio conquistado nos Certões, se lhe mio dá 
aquella intelligeneia necessr." de q' rezulta grave 
prejuizo as pessoas, q' o tem em seu poder nestas 
minas, e ainda a ellas mesmo, e ser percizo ata-
lhalo, mando advertir o como se deve entender. Or-
deno, e mando q' visto não haver aldeas nestas mi-
nas, nem ser fácil o estabelecellas, pelo risco de pode-
rem tornar os indios p." o Certão donde tiverem sa-
hido, e não haver quem os conduza p.a povoado 
p."4 Larga despeza q' farião a real faz.a Se conser-
varão assim os antigos, como os modernos, em po-
der das pessoas, q' até qui os admenistravão até 
se recolherem p.a povoado, com declaração q' serão 
obrigados a dar-me húa Lista das pessoas q' cada 
hú tiver, p.a constar as q' em povoado aprezentão 
e lá se lhes darem aquellas q' pedirem p.a algum 
serviço de S. Mag.d6, ou p.a trabalhos de suas La-
vouras, em q' possão ter utillid.6 como o d.° S.r de-
tremina. Advertindo q' não serão vendidos por se-
rem de sua natureza Livres, e serão bem tratados 
dando-se-lhes aquelle estupendio, q' lhes for arbi-
trado, e havendo nestas Minas, ocazião em q' se 
ocupem, p.a algum descobrim.10, ou outra qualquer 
dilligencia do serviço de S. Mag.6 dará cada hú as 
peças q' lhe forem pedidas, p.a acompanharem o 
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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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