
Rce .c fie linui liando p.a se pagarem os Q.tos ao ouro nesta eitlailc 

R.° Cezar de Menezes, etc. — Por q.t0 mandei 
por húa caza de reg." no Rio grande, por ser a 
principal passagem das pessoas, q' vem das novas 
minas do Cuyabá, p." q' bali quintassem, e pagas-
sem os q.tos de todo o ouro q' trouxessem debaixo 
das penas, q' se declarão, nos bandos que mandei 
lançar nesta cidade, e nas Villas de Santos, Outu, 
e Soroeava, e por falecer o Prov.or do d.° registo 
I).08 da Silva Monteiro, e se dever prezumir, q' 
algúas pessoas q' tem vindo das d."8 Minas, tem 
sido demenutas 110 quintar, encarreguei novam.10 

a cobrança dos d.os q.tos ao Sarg.t0 Mor João Miz.' 
Claro, ordenando-llie assistisse na Villa de Outu, por 
ser a principal p.te aonde os Mineiros vem dezem-
barcar, e por q' deste remedio que se conciderava 
ser o mais efficas, não tem até o prez.tc aproveitado 
q.t0 se dezejava: Ordeno, e mando se levante o 
reg.'0 da V.a de Outu e soroeava, e q' todas as 
pessoas, q' vierem das ditas Minas do Cuyabá, 
ou de outras quaesquer desta Capp.niil, venbão pagar 
todos os q.tos q' deverem a esta cidade a caza dos 
q.tos dentro do tr.° q' se lhe determina nos bandos 
q' se tem lançado, e o q' fizer o contr." emeorrerá 
em todas as penas, q' nos d.08 bandos se declarão, 
e em todas as mais, que são impostas aos q' de-
zemeaminhão a fazenda real, e p.a q ; chegue a no-
ticia de todos, e não possão allegar ignorancia, 
mandei lançar este bando nas Villas de Outu, e So-
roeava, e depois de publicado se registara nos Li-
yros de todas as Camr.as

? e se fixará na Villa de 
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Outú no lugar mais publico de q' se remeterão 
certidões a esta Secretr/1 aonde ficará registado. 
Dado nesta cidade de São Paulo aos 19 dias de 
Outr;0 de 1723.— O Secretr.0 Gervásio Leyte Re-
bello o fes. — Rodrigo Cezar da Menezes. 

Hj 

R e g . o de l iam M o sobre se fundir, e c m t ó r c t a r o ouro em pó, 
d' v i e r das minas desta Capp,»ú 

« 

R.° Cezar de Menezes, etc.—Por ser conveniente 
ao serviço de S. Mag.d0 q' D.s g.°, o fundir-se, e em-
barretar-se todo o ouro em pô, q' vier das novas 
minas do Cuyabã, o de outras quaesq/ desta capp.'lia 

na caza da fundição desta cid.e asim como sentem man-
dado por varias ordens de S. Mag.íu ordeno, e man-
do q' todas as pessoas de qualq/ estado, e condi-
ção q' sejão, q' trouxerem ouro das d.88 minas, ou o 
tenhão por qualq/ti t .° q' seja, e o não tiverem mani-
festado, e pago os q/os delia o fação no tr.° q' se llie 
consignou nos bandos q' mandei lançar sobre as co-
branças, dos d.08 q.tos, e no mesmo tempo em q' 
quintarem se lhe fundira, e porá em barras, e será 
marcado com as armas reaes, como hé estillo, e S. 
Mag.de manda, e todo o ouro q' se achar sem ser 
embarrretado, e marcado na forma sobre dita, 
asim nesta cidade, como em outra qualq/ p/e , em 
pô será tomado por perdido p." a faz/1 real, e lia-
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