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Telles da Sylua e o Doutor Jozeph Gomes de Aze-
vedo , Concelheyros do seu Conselho Ultramarino, e 
se passou por duas vias. Dionizio Cardozo Pereyra 
a fes em Lisboa occ. , u a seis de Agosto de mil 
sette centos e uinte e cinco. O secretr." André 
Lopes da Lavre a fes escrever.— Joam Telles da 
Silva—Joseph Gomes de As.'10 

Carta Regia coiimnnicando a recepção da mezada de dose mi l 
reis ciiYiada por David Maraues Pereira a sua mulher 

Dom João por graça de D. s Rey de Portugal 
e dos Alg'.es daq. m e dalém mar em Africa S . r de 
Guiné, etc.—Paço saber a vós Rodrigo Cezar de Me-
nezes Governador e Cappitão general da Cappitania 
de São Paulo, q' se vio a conta q' me destes em 
carta de vinte e sinco de Mayo do anno passado 
em como ordenareis ao Provedor da Paz. l l ; i real da 
villa de Sanctos fizesse disconto de doze mil reis por 
mez ao Thenente de M. 1 de Campo general David 
Marques Pereyra na forma de minhas reaes ordes 
p. a q' se remetesse a sua importancia cada anno 
ao Thezoureiro do meu Cons." Ultr. 0 p . a satisfação 
de outro tanto com q' se assiste a sua mulher. 
Me pareceo dizer vos q' com effeito se recebeo 

mente alguns mezes . Voltando Rodrigo Cesar em 1728 achou o 
governo occupado, por Caldeira Pimentel , e Lanhes Peixoto 
quando voltou em 1730 foi morto pelos Cayapós, que trucidaram 
a sua comitiva e tomaram 80 arrobas de ouro que elle trazia 
de Cuyabá para o governo de S. Paulo. Vide vols. XII e XIII . 

(N. da K. ) 
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do d.° Provedor da fazenda a importancia das d . a t 

mezadas e se manda passar conhecimento em forma 
p . a a conta do d.° Thezour. 0 e q' deveis mandar as 
invie todos os annos como se tem ordenado. El 
Rey nosso S. r o mandou por João Telles da Sylva 
e Antonio Roiz da Costa Concelheyros do seo 
Cons.0 Ultramarino e se passou por duas vias. 
Antonio de Cobellos Pr." a fes em Lix. a occ.11' a 
outo de Agosto de mil sete centos e vinte e sinco. 
O secretr. 0 André Lopes da Lavre a fes escrever. 
Joam Telles da Silva. — Ant." Roiz da Costa. 

Carta Regia accnsaiiflo a recepção flo valor elos l ivros remettiflos 
para o nzo da Secretaria flo Governo fle S. Panlo 

Dom João por graça de D . 8 Rey de Portu-
gal e dos Alg . e s daq. m e dalém mar em Africa S.1' 
de Guiné, etc.—Paço saber a vós Rodrigo Cezar de 
Menezes Gouvernador e Cappitão general da Cappi-
tania de São Paullo, q' se vio o que respondestes 
em carta de quatorze de Agosto do anno passado 
a ordem que vós foi sobre remeter p. a este Reyno 
por via do Provedor da fazenda do Rio de Janeyro 
vinte mil e nove centos reis da importancia dos 
Livros q' se vos mandarão p." o serviço da se-
cretr. a desse governo, reprezentandome q' com 
effeito mandaveis a d. a quantia na forma que eu 
tinha determinado. Me pareceo dizer vos q' esta 
se recebeo e se manda passar conhecim.' 0 em forma 
p. a a conta do Thezour. 0 a q' pertence. El Rey 
nosso S.1 o mandou por João Telles da Sylva e 
Antonio Roiz' da Costa, Concellir. 0 8 do seo Cons.0 
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