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gestade que hé servido out ro Sim, q' no Cazo/ não e spe rado / 
de que com pretextos busquem modos para di la tarem a exe-
cução desta Ordem se fação embarcar para passar ao Reyno 
na primeira ocazião sem admit i r replica, ou demora . Espe ro 
o avizo de V. Ex. a com a certeza de es tar sat isfei ta a ordem 
de Sua Mages tade para asim responder pellos Navios da 
f ro ta ao mesmo Snr. Deos Guarde a V. Ex. a Villa de Santos 
24 de Ju lho de 1765/ Ill.mo e Ex. ,n° Snr ' Conde de Cunha Vice 
Rey — Dom Luiz Antonio de Souza — 

Ill.mo e Ex.m o Snr ' — Pondo na prezença de V. Ex. a que 
os homens que fazem neste Paiz a extração da Casca das 
arvores chamadas Mangues , que serve para o C o r t u m e da 
fabrica dos a t tanados dessa cidade, a t i rão com tal dezordem 
que expolleando o t ronco de toda a que o Circulla com a 
ambição de jun ta rem com menos t rabalho mayor quant i -
dade, que interessando nisto os mesmos con t ra tadores pelo 
interese de lha comprarem por este modo mais ba ra t a , 
deixão as arvores despidas de toda a sustancia que as an ima, 
e vem to ta lmente a secarem-se, e a perecer, e tem chegado 
a tal exceSso neste part icular , que sendo inumerável a quan-
tidade das arvores Mangues que havia nes te Dis t r i to se 
achão hoje to ta lmente ext inguidas e para as haverem são 
obrigados de as ir buscar para as par tes do Cubatão pelas 
não poderem já encontrar nestas vezinhanças ocazionando 
este abuzo a infalível cer teza de vir a fa l ta r todo este genero 
e com a sua fal ta acabar-se em breve tempo a fabrica 
dos atanados. 

Pelo que me parece in formar a V. Ex. a 

para que sendo servido possa por pessoas 
inteligentes deste negocio cobrir os meyos Con-
venientes para que V. Ex. a achar se deve 
executar p romptamente . • Deos g.de m.s a.s Villa de Santos 

Julho de 1765. Ill.mo Snr. Conde de Cunha Vice 
Rey. Dom Luiz Ant '° de Souza. 


