dez. Alvaro Gomez. Antonio Gomez. João Fernandez. Lazaro d'Ag[u]lar.
Francisco Rodriguez. Gaspar Soares. Diogo Mendez. Francisco Lopez
Pinto. Bartolameu Carvalho. Simão Luis. Vasquo Esteveis d'Alvarenga.
Francisco Labanha. Gaspar Fernandez de Lixboa. Fernão d'Allvares.
Diogo Duarte. Diogo Fernandez Pereira. Diogo Gomez. Fernão d'Allvares.
Guoncalço Fernandez. Salvador Lopez. Antonio Vaz. João Lopez Deveza.
Manoel Varela. Manoel Soares. Antão Gonçalvez de Farão. Manoel
d'Araujo. Belchior Dias. Jorge Pouzado. Diogo Mendez. Francisco de
Morais. Manoel Lopez. Gonçallo Vieira. Jorge Dias Cotas.
E dou fee eu Amdre Gomez Moreira moço da camara del rey noso
senhor que hora (2 v.) sirvo de escrivão da Camara que oje doze deste
mes de Junho pella manhaa o capitão Antonio Monteiro Maciel juizes e
vereadores e as pesoas da guovernança e povo a cavallo vestidos de
festa com muita alegria estando as ruas desta cidade junqadas e as
portas entramadas e janellas paramentadas e as fortalezas embandeiradas com estendartes e bandeiras sairão com a bandeira da cidade
pellas ruas dizendo o alferes que a dita bandeira levava em alta vos
real real pello muyto alto e poderoso Dom Felipe rey de Portugal
e todos responderão e respondião real real o que se fez por toda esta
cidade e as fortalezas jugarão toda a artelharia que tinhão fazendo
muita festa.
E em fee de tudo fiz esta certidão oje dias mes e ano asima. Andre
Gomez Moreira asiney Andre Gomez Moreira.
O quoal trelado eu o dito Amdre Gomez Moreira taballião do pubriquo
judicial nesta cidade ilha de San Tome por el rei noso senhor nesta
cidade treladel do propio bem e fielmente e o consertei com elle e con
ho escrivão abaixo asinado no dito dia asima.
O sobredito o escrevi.
Concertado com ho propio
Andre Gomez Moreira

E commiguo escrivam
Bertollameu Velho
(R. C.)

2618. XIII, 7-18 — Juramento feito pela cidade da Baía a el-rei D.
Filipe I. 1582, Maio, 19. — Papel. 2 folhas. Bom estado.
Anno do nacimento de Nosso Senhor Jhesu Christo de mil e quinhentos oitemta e dous annos em os dezanove dias do mes de Maio do
dito anno em esta cidade do Salivador da Baya de Todolos Santos.
Nas casas da Camara dela estamdo em vreação Francisquo Fernandez Pantoja juiz ordinario Antonio da Costa Fernam Vaz Gabriell
Soarez de Sousa vreadores e Joam Ribeiro procurador da cidade por
Joam Pereira escrivão da Camara foi dado aos ditos oficiaes hua carta
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de Sua Magestade feita a dezaseis de Novembro de mil e quinhemtos
e oitemta e hum a quall veio em companhia doutras que vierão ao ouvidor gerall a quall carta foi vista em mesa por elles oficiaes em a quall
antre outras cousas que se nella contem manda Sua Magestade a elles
oficiaes que se no seu alevantamento e juramento falltava allgua solenidade por fazer que se lhe fizese.
E porque ao tempo que nesta cidade foi obedecido e alevantado
Sua Magestade por rey e senhor não foi jurado asentaram logo de
solenemente se fazer o tall juramento pera o que logo escreverão ao
bispo e ao allcaide mor he a outras pesoas da governamça que estavão
que se ajuntasem na dita casa da Camara dia d'Asemção pera
se acharem a solenidade do dito juramento o que mandarão tambem
fazer a saber ao ouvidor gerall e provedor mor e as mais pesoas nobres
que na cidade se acharão pera que no tall dia se achasem presemtes ao
juramento de Sua Magestade pera o que mandarão elles oficiaes ao
procurador da cidade que pera o tall dia mandase aparelhar ha casa
como pera tall solenidade convinha e de todo ho conteudo mandarão
a mym escrivão fizese este auto em que todos asinarão.
Joam Pereira escrivão da Camara o escreveo. Gabriel Soares de
Sousa. Fernam Vaz. Antonio da Costa. Francisco Fernandez Pantoja.
Joam Ribeiro.
O qual trelado eu João Pereira escrivão ( 1 v.) da Camara fiz trelladar
do propio bem e fielmente sem cousa que duvyda faça e ho comsertey
com Francisco Fernandez Pantoja juiz ordinario em esta cydade do
Salivador aos dezoyto dias do mes de Junho de myll e quinhentos oytenta
e dous anos.
Consertado comiguo escrivão e comiguo juiz
João Pereira
Francisco Pantoja
(R. C.)

2619. XIII, 7-19 — Auto (traslado do) de juramento mandado fazer
pelo capitão da cidade de Santa Cruz de Cochim a el-rei D. Filipe I. 1581,
Novembro, 25. — Papel. 26 folhas. Bom estado.

1.º documento
Certefiquamos nos João de Siqueira d'Abreu e Pero da Costa escrivães da feitoria de Cochim em como no 3.° Livro dos Registos da dita
feitoria fiquão registados os papeis abaixo decrarados que o senhor
governador Fernão Teles de Meneses mandou a esta cidade pera por
vertude deles se aver de jurar por rey e senhor natural o muito catolico

