
— 120 — 

q' recolherem, sem rezervarem p.a si o melhor, 
com cominação de serem executados pellos ditos 
dizimos os q' faltarem ao d." pagam.10, e se declara 
q' só serão executadas as sobre ditas pessoas 
pello q' deverem de dizimos, e não por outras quan-
tias q' se devão aos contratadores procedidas de 
fazendas, ou de outro qualq.1' genero, e quando es-
tes as queirão fazer sem ser pellos meios ordiná-
rios, recorrerão os executados p.a se lhe dar reme-
dio prompto, e p.a q' a todos seja prezente e não 
possão alegar ignorancia, mandei lançar este bando 
q' se publicará na praça e ruas publicas desta Vil-
la, e depois de reg.° aonde tocar se fixará no Corpo 
da gua rda . Dado nesta Villa Real do Bom Je-
sus aos 7 dias de Mayo de 1727.—O Secretr." Ger-
vásio Leyte Rebello a fes.—li." Cezar de Menezes. 

qo 

R e s . o de M Regim.to u' se deu a A n t . « B o r r a l h o de A l m a d a , (f ? a y 
ao Rio dos Porrndos 

R.° Cezar de Menezes, etc.—Porq.'0 entendo se 
fas percizo ao serviço de S. Mag.0 q' D.8 g.° ao au-
gm.'° da sua real fazenda, e a utilidade do bem co-
mum mandar bandeiras com cabos capazes de ex-
periencia, a fazer descobrimentos de ouro nas cam-
panhas deste certão, e ter noticia q' nas cabeceiras 
do Rio dos Porrudos, e suas vezinhanças ha para-
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gens, q' prometem encontrarem-se haveres, q' pos-
são ter conta. Ellegi p.a Cabo da dita bandeira ao 
Capp.m Ant.° Borralho de Almada, por saber q' lie 
m.t0 inteligente, valorozo, e capás de qualquer em-
preza de q' o encarregar, sendo por certo q' de tudo 
dará inteira satisfação, e p.a se reger observará os 
Cap.os seguintes. 

Porá todo o cuidado era q' se não faça outra 
algúa deligencia, primr.0 q' descobrirse ouro, ou ou-
tro qualquer metal, examinando com todo o vagar 
os ribeiros. 

Terá particular cuidado se descobrir pedras de 
cores, azul, vermelha, verde, amarella, ou branca 
transparente, remeter-mas p.a ver se são perciozas, 
deixando sempre húa deviza na parte q' as desco-
brir, para a todo o tempo se saber a donde as há. 

Procurará ver se pode reduzir o gentio barba-
ra, a q' se meta de pás mandando-llie pombeiros, 
prometendo-lhe serão aldeados, e bem tratados dos 
seus admenistradores, e no cazo q' desprezem a d.a 

offerta, e hajão de embaraçar a delligencia a q' vay, 
e se ponhão em rezistencia lhes fará guerra, e fi-
carão prizioneiros trazendoos seguros a minha pre-
zença p.a sérem repartidos 11a forma da ordem de S. 
Mag.", não consentindo aos seus soldados fação vio-
lências, nem. perturbações q1 prejudiquem a união 
q' tanto he necessaria em semelhantes emprezas, e 
o q' o contrario fizer, e não obedecer ao d.° cabo, 
o poderá castigar, e quando se recolher dar-me p.'' 
p.a q' a vista das suas culpas, se uze aq.la demos-
tração q' merecer. 

Cuidará m.t0 em fazer fogos por varias p.tes, p.a 

ver se lhe comresponde com os mesmos signaes os 
Cabos das tropas do Certão dos Guayazes, e o mes-
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