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ao seu Prelado, e não o tendo, ao Governador, e Capitão»
Gn.1, trazendo certidão da sua entrega p.a ser desobrigado,,
e p. a todos terem a sua observação devida, tenho passada
as ordens necessarias ao Provedor do Reg. 40 do Rio grande,
p. a q'. havendo algúa pessoa, q \ encontre o disposto, no
ditos bandos refferidos, ou em outras quaes quer ordens, q.'
eu haja passado, sobre o mesmo particular, o remeta prezo
a esta Cidade, com toda a segurança, p.a nella se executar,,
as penas em q \ tiver encorrido, e q'. passando sem registarem no dito registo, mande os nomes, p. a se passarem a s
ordens necessarias p. a virem prezos, e se executarem os seus
bens, p. a satisfacção das condenações q'. pellos d.os bandos
se lhe cominão, alem das quaes se lhe empoem a todo o
Cabo de Tropa, ou outra qualquer pessoa, q'. levar religiozo,
de qualq. r ordem, q'. seja, sem licença minha, p.a as ditas
Minas, quatro centos mil r. s de condenação p. a a faz. a real,
e seis mezes de prizão na fortaleza da barra de Santos, e
p. a que chegue a noticia de todos, e não possão allegar I g norância, em nenhú tempo, mandei lançar este bando, q'..
se publicará na praça desta cidade, e ruas publicas delia a
som de caixas, e depois de registado na Secretaria deste
Governo, Camr. a , e mais partes necessarias se fixará no Corpo
da Guarda, c se passará outro deste theor p.a a villa de
Outú. Dado nesta cid.e de Sam Paulo aos 11 de Abril 1723.
— O Secretario Gervásio Leyte Rebello o fez — Rodrigo
Cezar de Menezes.
Em 3 de Junho de 1723 se deu hum seguro real em
nome de S. Mag. e q'. D.s g. e a Sebastião Sotil, para acompanhar ao P.e M.e Fr. Furtuozo da Canceição no descobrimento q' vay fazer as Serras de Aracuara, a minas de ouro
(1)
haveres, e se não registou, por
extenso por falta
(1)
q \ o q' - vay
ls
registado a f. 26
(1) O manuscripto está roto nestes logares.

(N. da B.)

