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Recibo de Pero Godinho, almoxarife do armazém
de Goa de como recebera certas armas de Pero
Boto, almoxarife dos mantimentos e armazém
da China.

Receipt from Pero Godinho, keeper of Goa’s
warehouse, confirming that he had received
certain weapons from Pero Boto, keeper of
China’s supplies and warehouse.
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Recibo do almoxarife do armazém de Goa relativo à entrega
de certas armas (1523)

Documento

1

Recebeo pero godinho almoxaryfe do almazem desta çida[de de] gooa de pero boto outrosy
almoxaryfe da chyn[a tres] bestas com os arcos e coronhas quebradas [e tres] gafas tres espyngardas
podres de f[ero] que nom são pera tirar, huma fforma d[e] d [sic] espera com hum pelouro de fero della E
[hum] martello de fereiro trezentas setas […]peradas podres as quaes cousas [lhe] fficam Caregadas em
Recepta per mym francisco cal[uo] espryuam de seu carego
2

oJe xxb de m[…] de 523
a) pero godinho
a) ffrancisco cal[uo]
de bestas – iij peças
gaffas – iij peças
d espyngardas – iij peças
de fformas d espera – j peça
de pelouros de ferro della – j peça
de martelos de ffereyro – j peça
de setas – iijc peças

Os critérios de transcrição adoptados são os da Universidade Nova de Lisboa, sugeridos em João José Alves Dias et al.,
Álbum de Paleografia, Lisboa, Estampa, 1987.
2
No canto superior direito: “
1234
5355
6589”. No verso: “das bestas e espimgardas que emtreguej em guoa”.
1
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