dito Dom Gonçalo de Meneses pelos poderes que tem aceitou en nome
do dito senhor e mandou de todo fazer este auto e asento perante o dito
povo em que o dito rey asinou e pos sua chapa reall semdo presente
Simão Ferreira sua limguoa que lhe todo meudamente declarou e por
elle respomdeo em portugues tudo o que o dito rey dise em parcio que
he o aqui scrito e ysto aliem do dito rey emtender e fallar anbas as
limguoas.
E eu dito escrivão que o escrevi no dito dia mes e ano atras escrito.
Rey. Dom Guomçalo de Meneses. Simão da Costa. Reix Xarafo. Antonio
de Moraes Cornejo. Reix de Lanixaanordim. Juliào da Costa. Reix Xabadim. Paulo Pinto de Oliveira. Fernão de Monterrolo. Guaspar Barbosa.
Manoel Veloso. Ambrosio Guomes. Dioguo Lopez de Guoes. Custodio
Alvarez Madeira. Frei Domingos da Piedade. Coje Badim. Francisco
d'Aguiar. Simão Ferreira. Fernão Ribeiro.
O quall auto eu Sebastião da Fonsequa aqui fiz tresladar do propio
feito per mim no Livro 7.º dos Registos a fl. 70 asi e da maneira que se
nelle comtem e o sobescrevi e consertei com o vedor da Fazenda feitor
e mais oficiais abaixo asinados.
Em Ormuz a xb de Novembro delblxxxj.
Simão da Costa
Sebastião da Fonsequa
Juiião da Costa

Antonio de Moraes
Paulo Pinto de Oliveira
Luis Alvares de Lemos
Manuel Vellozo

(R. a.)
2630. XIII, 7-30 — Auto de juramento e obediência que a fortaleza
e cidade de Moçambique fizeram a el-rei D. Filipe I. 1581, Agosto, 20. —
Papel, 4 folhas. Bom estado.
Auto de como na fortalleza de Moçambique foy jurado por rey de
Portugall Dom Felllpe noso senhor
Ano do naclmento de Noso Senhor Jhesu Christo de mill e quinhemtos
e oytemta e hum anos aos vimte dias do mes d'Agosto nesta fortalleza de
Moçambique nos apozemtos de Dom Pedro de Castro capitão della semdo
elle prezente e bem asy Pollinario de Vall de Rama allcaide moor da dita
fortaleza e o padre Amtonio da Mota vigairo da Ygreja Matris da dita
fortalleza e bem asy o mais povo e pesoas abaixo asinadas.
Pello dito Dom Pedro de Castro capitão foy dito a todos os sobreditos que Deos Noso Senhor per sua divina graça ouvera por bem de nos
daar pera rey e senhor ao sacro sesaryo Dom Fellipe nos reynos de
Portugall. E o senhor Dom Francisco Masquarenhas do seu Comsello
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que neste porto estava vinha por seu vlzo rey e trazia serteza como em
todos os reinos e senhorios de Portugrall hera jurado e obedicido por rey
o coall vlzo rey lhe mamdara que os fizese ajumtar pera o jurarem e
obedecerem por rey e senhor nosso como hera e portamto por esta ser
a primeira fortalleza destas suas partes oriemtais queria saber delles
se lhe querlão obedeser como a seu rey naturall e per todos de hua
comum voos foy dito reall reall reall pello muito allto e poderozo rey
e senhor noso ell rey Dom Felllpe de Portugall. E o dito Dom Pedro de
Castro tomamdo a bamdeira reall dise por sy soo o sobredito asyma e o
mesmo fez pella prasa e ruas pubricas da dita fortalleza.
E em testemunho de fe e verdade mamdou a mim Domfmgos d'AUmeida esprivão do pubrico e judiciall que fizese de todo este auto por
bem do coal ho fiz em que no dito capitão e os sobreditos asynarão.
Domimgos d'Allmeida ho esprevy.
Dom Pedro de Castro
Polinario de Val da Rama
'1 v.) O Padre Antonio da Mota
Jorge Homem de
Manoell

Pedro de Sousa

Camello Pereira

Goes

Christovão Curvo de Siqueira

Rodriguez

Francisco de Figueiredo

Diogo Froes

Asenço Mendes

Sancho Solano

Jorge Manuel d'Ollvelra

Antonio Fernandez

Axntonio Lião

Braz de Mendonça

Luis de Saa
Pero

Pero Fernandez
Rodriguez

João Froiz

Gomez

Aires
Pero Ribeiro

Bemto d'Oliveyra

Allvaro de Lemos

Pero de Mydeyros

Belchior Colasa

Antonio Rodryguez

Damyão d'Araujo

Afonso Mendes Frager
(t)

Francisco Jacome

Domingos d'Allmeida
Thome Affomsso

Martim Machado
Alvaro Madeira Varela
Fernão Jp. (?)
Matias Tome (»)
(R. 8. C.)

0) Segue-se um traslado deste original, com variações ortográficas e, depoin
das assinaturas, mais o seguinte: Eu João de Faria secretario deste [E]stado o fiz
tresladar do proprio treslado que fica registado no Livro doa Registos do Estado
e o consertei em Goa vinte e sinco de Novembro de 1581 annos. Joio de Faria.
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