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mera da V.a de Itú, e do mesmo Cap.m Jozé Gomes 
de Gouvea fazendo-se tr.° de encerram.40 q' todos 
assignarão p.a constar na mesma Junta onde ordeno 
se farão todas os clarezas neeessr.as S. Paulo a 25 
de Janr.0 de 1773—Rubrica de S. Ex.a 

Os Ministros da Junta da Real Fazenda mandem 
pagar a João Soares de Quadros sold.0 q' foi aventu-
reiro da Praça de Guatemy, e lioje se acha Povoador 
estabelecido na mesma Praça a q.ta de trinta e tres 
mil e quatro centos reis do tempo q' sérvio em thé 
o da sua baixa, de cujo pagamento ordeno se fação 
as clarezas neeessr."8 S. Paulo a 25 de Janr.0 de 
1773.—Com a rubrica de S. Ex." 

O Capitão q' se acha incarregado dos ornamentos da 
Igreja deste Colégio dará p.a a Freguezia de N. Senhora 
dos Prazeres de Guatemy todos os q' se comprehendem 
na Relação junta por mim rubricada q' tudo se faz 
preciso p.a se selebrarem os Officios Divinos, e sacra-
mentos na refferida Povoação de que tomará conta o 
Cap.m Francisco Aranha Barreto para o entregar ao 
Parocho da mesma Povoação de quem cobrará recibo 
p.a a todo o tempo lhe servir de descarga procedendo-
se em tudo com as clarezas necessarias. São Paulo a 
24 de Janeiro de 1773 — Com a rubrica de S .Ex." 

Relação dos ornamentos que por ordem do lll.mo e Ex,m0 

Senhor General se tirão da Igreja deste Colégio p.a irem 

p.a a expedição. 

§ — Huma casula de Damasco carmisim com sua 
espeguilha de ouro orlado, estola, manipulo, bolça 
palha e veo do mesmo. 
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§ — Hum frontal da mesma sorte todo de Damasco 
carmesim com sua franja. 

§ — Huma alva, amito cordão, guarda corporal 
rendado, e tres sanguinhos. 

§ — Huma toalha p." a comunhão. 

§ — Huma sebrepeliz. 

§ — Huma campainha. 

Com a rubrica de S. Ex." 


	10.5016_10-ORDCISP-05-06_10_-_0387
	10.5016_10-ORDCISP-05-06_10_-_0388

