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da Igr.a como por não poderem seguir as viagens 
do Certão, e continuarem os descobrira.,os de ouro, 
q' tem feito com tanta utillid.6 da faz.a real e de se 
praticar o contr." nestas Minas aonde se fazem mais 
necessr.08, e precizos se seguirá bum concideravel 
prejuizo. aos primeiros descobridores delias, e a 
todos os mais, e p.a q' se evite semelhante damno 
ordeno, e mando, q' nenhú bastardo, índio ou adme-
nistrado dos moradores destas Minas, ou sejão an-
tigos, ou decidos ha pouco tempo dos Certões. sayão 
da caza dos seus admenistradores, nem se mova 
sobre este particular cauza algúa de novo sem or-
dem de S. Mag.e: e havendo alguém q' se tenha 
tirado, ou tire daqui em diante do poder do d.° seu 
admenistrador, será trazido a minha prezença p." ser 
remetido p." povoado, e hirem p." as Aldeas, Lagu-
na, e Nova Colonia, conforme me parecer mais con-
veniente, e p." q' chegue a not." de todos, e não 
possão alegar ignorancia mandei lançar este bando 
q' se publicará na praça, e ruas p."s desta V.a e 
depois de reg.d0 aonde tocar se fixará no Corpo da 
guarda. Dado na Villa real do Bom Jesus do Cuyabá 
ao prim.10 de Janr.° e Anno de 1727. — O Secretr.0 

Gervásio Leyte Rebello o fes. — Rodrigo Cesar de 
Meneses. 

Criem d' levou A n g e l o P r e t o p o g e n t i o tios Morros 

Rodrigo Cezar de Menezes, etc.—Ordeno ao 
Capp."1 Angelo Preto passe logo a p.te• donde enten-
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der assiste o gentio do destricto dos morros vezi-
nhos a estas Minas, e taça toda delligencia por con-
quistallos, de sorte q' não escape algum visto serem 
tão prejudiciaes as ditas Minas, e tão rebeldes q' 
mandando-lhe pombeiros por duas vezes a reduzillos, 
prometendo aldealos os não quizerâo admetir, an-
tes pertenderão matar, engeitando alguns mimos q' 
lhe tinha mandado para melhor obrigalos. Porá grande 
cuidado o d." Capp.™ Angelo Preto, com os seus 
socios ver se pode reduzir ao d.° gentio, a q' se en-
t r e g u e de pás, e no caso que o não queirão fazer, e 
liajão de rezistir embaraçanão-lhe a, jornada digo a 
diUig.a q vai fazer os poderá passar a espada, e os q' 
trouxer virão a minha presença, e como cativos se tira-
rão os q.tos p* S. Mag.áe e se repartirão os mais 
p.'° d.° cabo, e seus socios, e cazo q' se metão 
de pás ficarão admenistrados do d.° Cappitão, e seus 
Companheiros de sorte q' fiquem satisfeitos. E porq' 
esta delligencia he tão importante ao serviço de D.s, 
e de S. Mag.e fio do d.° Capp."1 Angello Preto, obre 
nella de tal sorte q' S. Mag.e q' D.s g.e lho remunere 
e eu lho agradeça. Dado na Villa real do Bom 
Jesus do Cuyabá aos 3 de Janr.° e Anno de 1727. 
—O Secretr.0 Gervásio Leyte Rebello o fes.—E.° 
Cezar de Menezes. 
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