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Carta Regia ordenando a remessa de 12,003 reis da pensão da 

mnltoer do tenente de mestre de campo David Margnes Pereira 
Dom Joíío por graça de Deos Rey de Portu-

gal e dos Alg. o s daq. m e dalém mar em Africa Sn. r de 
Guiné etc. — Paço saber a vos Rodrigo Cezar de 
Menezes Governador e Oappitào general da Capp. u i a 

de S. Paulo, q' se vio o q' respondeste em carta 
de 6 de septembro do anno passado a ordem q' ti-
vestes sobre remeterdes todos os annos a importân-
cia dos doze mil r. s com q' se assiste pello meu 
Cons.0 Ultramarino todos os mezes a mulher do The-
nente de M.° de Campo general David Marques Pr . n 

os quais se lhe liavião de discontar no soldo q' ahi 
se lhe pagace, representando me q' como o dr.° com 
q' vos havia de assistir a vós dos vossos soldos e aos 
officiaes militares q' fui servido mandar criar para 
esse governo havia de ser das Minas, e athe gora 
se nSo tinha recebido dr.° algu por essa cauza senão 
fizéra o d.° disconto ao d.° Thenente general o q' 
promptamente executaríeis logo q' elle receber o seo 
soldo, e o remeterieiz em moedas de ouro deste Reino 
como eu detreminava. Me pareceo dizer vos q' se 
espera de vós cumpraes nesta parte infalivelmente 
esta minha ordem para se restituir a parte de donde 
se assiste a sua mulher com a d. a porsfto de todos 
os mezes. El Rey nosso S. r o mandou JoSo Telles 
da Silva e Antonio Roiz' da Costa, concelh.™' do seu 
v ons.° Ultramariano e se passou por 2 vias. Antonio 
de Cohellos Pr . a a fez em L. a occ. a l a 5 de Março de 
mil sette centos e vinte dous. O secr."'0 André Lo-
pes da Lavre a fez escrever. — João Telles da 
Silva — Ani." Roiz da Costa. 


