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qt.° for possível, que não só necessito de Concluir o esta. 
beleeimt.0 desa V.a, mas precizo de tirar os pcdr.o s p." a 
Y.a de Santos, o reformar a Fort.a da Barra da Bertioga, 
q' as marezias deste anno arruinarão. 

Deos gd.e a vmc.e São Paulo a 28 de 7br.° de 170!). 

I). Laiz Antonio de Souza / 

Sr. Tent.e Cor.el Aff 0 Bol.° de S. Payo e Souza. 

Rol dps ornamentos de q' faz menção a Carla Supra 

2—Cazullas com Suas Estollas, e manipulos de damas-
co Carmezim orlado de franja, e galão de seda 
crua— 

2—frontaes de damasco Carmezim, orlado, e franjado 
de galão de soda crua amarello— 

2—alvas redondas, e bordadas nas mangas— 
2—amitos rendados— 
2—bolças de Corporaes de damasco Carmezim bor-

dado de fio de o u r o — v 

2—palias do mesmo também bordado— 
2—véos de damasco Carmezim com espiguilha de ren-

da Lavrada de Ouro— 
2—guardas e 2 corporaes finos rendados— 
0—Sanguilhos, e 2 maneyterges rendados— 
2—pedras de Ara— 
2—Sobre pelizes 
2—toalhas de altar finas, e rendadas— 
3—Sanguinhos 
1—alva rendada 



1—toalha de altar rendada— 
\—Sobrepeliz— 
\—Cazula branca, e vermelha—estalla, e manipulo— 
\—Cordão— 
\—alva de linho Liza— 
\—amito Lizo— 
'1—frontal Vermelho, e branco— 
\ —bolça de Corporal Vermelha, e branca—tudo de da-

masco uzado— 
1—Corporal, e \ guarda— 
<1—palia Vermelha-— 
2—Veos Vermelho, e branco— 
<1—Sanguinho— 
1 —purificador— 
1—Missal— 
I —Cálix dourado, '1 patena, e 1 colher de prata. 

Para o mesmo 

Pareceme que a idea vay lotalmt.6 consertada, e q' 
não precizo de àccrescentar mais nada, por q' em tudo o 
que se offerecer té se estabelecerem as bandeiras, pode 
vmc." dar as providencias necesr ." , conforme ao espirito 
das Instrucções de q' o tenho formalizado; e só depois de 
estabelecidos os postos, conforme as noticias que nos de-
rem das paragens em q' os formarão, dos Kios com que 
Se Comunicão, e da fronteira q' tem, e Circumstancias que 
observarem, poderey avisar a vmc.8 o mais que se deve 
obrar ; para o (]' era necesr.0 q* os avizos fossem dados 
muito certos, e bem ajuizados, Sem aífectação alguma, e 
com toda a pureza da verdade sem falta e Sem encareci-
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