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Reg.° de hú bando q'. se mandou lançar na V.a do
Rio de São Fran.™ p.a se não tirar ouro
Rodrigo Cezar de Menezes, etc. — Por justas rezões do
Serviço de S. Mag.de q' I). s g.u, e da conservação deste estado,
e das suas capp. nias ordeno, e mando, q'. nenixúa pessoa da
Villa do Rio de São Fran. co e seu destricto, de qualquer,
estado, e condição, q'. seja, tire, ou mande tirar ouro, nem
mande descobrir em qualq. r p.te daquelle destricto pello prejuízo, q'. se pode seguir de haver descobrim. to de Minas na
costa do mar, em p.t0 aonde não ha deftença, e fazendo o
contr. 0 qualq.1' pessoa será preza e castigada muy severam. te ,
e todos os seus bens serão confiscados p.a a Coroa e fazenda
real, e p.a q'. chegue a noticia de todos o q'. neste p. ar detremiuo, e não possão em tempo algu alegar ignorancia,
mandei lançar este bando q'. se publicará na praça da d. a
Va a som de cx. as , e se registara nos Livros da Cam.a da
d. a V.a, de q'. seme mandará Certidão, p. a a todo o tempo
' constar do refferido, e o Capp."1 Mor do Rio de São Fran. co
Agostinho Alz. Marinho procurara saber se algua pessoa
encontra esta minha ordem, e o mandara logo prender e
com toda a segurança a remetera a esta cid.e mandando aos
officiaes de justiça fação inventario em seus bens, de q'. se
remeterá logo o treslado. Dado nesta cid.° de São Paulo aos
17 de Fevereiro de 1722. — Gervásio Leyte Rebello, Secretr. 0
do Gov.° o fes. — Rodrigo Cezar de Menezes.
Nota. — Não foi aprovado, e so mandou tirar ouro, e se desse conta
do seu rendim.to.
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