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sobre mim semelhante detreminação, e porq' toda 
a demora delia hé prejudicial: espero q' V. Ex. a com 
toda a brevidade possivel rezolva sobre este parti-
cular, pois não esperão outra nenhua couza, p. a lhe 
darem principio com todo o calor, pois se aclião 
promptos p. a o fazer, e 110 cazo, q' haja de ter efféito 
por serviço de S. Mag. t l e deve V. Ex. a despedir bua 
embarcação só a esse fim, e não posso deixar de 
reprezentar a V. Ex. a q' S. Mag. , l e q' Deos g. e por 
serviço menos importante, perdoou mayores delictos, 
hé o q' se me offerece dizer a V. Ex. a q' D. 8 g. d e 

m.s anu. 8 São Paulo 24 de Junho de 1723.—Rodrigo 
Cesar de Meneses. 

Copia da Carta m se oscreven a Lniz Pedrozo de Barros em res-
posta de outra sua, sobre lialirir picada j .» o Carn.o u n e 
pertende fazer, p.a o Rio Grande. 

Quando Vm. me representou, o desejo que tinha 
de abrir o Caminho do Cuyaba, me ouuio as rezõens, 
que hauia p. a não poder deferir lhe, ao requeri-
mento que me fazia, por não ser possivel tomar 
sobre mim a rezolução de tam grande pezo, como 
também que não hera menor, o dez. 0 que me acom-
panhava, de valer a Vm. como logo dei a execução 
fazendo prezente ao E x . m 0 S. r V. Rey do Estado, a 
Petição de Vm. e dos mais socios, empinliandome de 
s°i'te, como poderão testemunhar as cartas, que 
escrevi a esse entento, recomendando muito a brevid. 0 



V 

da detriminação, p." que pudece uir a tempo, era 
que Vm. o tiuece, p. a se aproueitar, 110 cazo q' a 
seu fauor se rezolueçe, eui cujos termos não posso 
dizer a Vm. se exponha a fazer esse seruiço por-
que não tenha dispois (pie queixarçe, dizendo que 
lho mandei fazer debaixo de hua promeça duvidoza, 
e quando Vm. se rezolva como dis, devo advertir 
lhe não hé por ordem minha, como também se o 
homem, q' está encarregado da tal abertura, sahir 
com elle, por parte conveniente, deve ter lugar, 
ainda que o não hajão de ter as condições dos seus 
soçios, como por não ser justo liauer mais q' hum 
caminho, hé o que posso dizer a Vm. que tomará 
a rezolução que lhe parecer mais conveniente, sigu-
rando lhe que em tudo, quanto puder valerlhe, 
procurarei não faltarlhe. G.ll° D. 8 a Vm. m. 8 ann. 8 

São Paulo 29 de Junho de 1723. S. o r de Vm.— 
Rodrigo Cesar de Menezes. 

Copia da Carta u1 se escreveu a Snpricio Pedrozo Xavier em res-
posta de ontra sna 

Como da minha urbanidade, participão todos, 
não deixaria Vm. tambera dc exprimentala, se a 
ouveçe procurando, e assim se se queixar, só da 
sua omição o deve fazer. 

Sinto que Vm. a tantos ann. 0 8 exprimente os 
discoraodos, que me confeça, e sendo por culpas 
alheias, ainda se fas raais penozo, aqui tenho ouvido, 
que V. ficára culpado, na asuada do l)ez. o r Sendi-
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