517. II, 8-8— (Ente documento não se encontra na colecção). Regimento que levara Cristóvão Mendes quando fora tratar do negócio das
sisas na província de Tras-os-Montes. Beja, 1526, Setembro, 20.— Papel.
2 folhas. Bom estado.
518. II, 9-1 — Rol dos oficiais que o principe de Castela tomara a
seu serviço. S. d. — Papel. 1 folha. Bom estado.
519. II, 9-2 — Apontamentos para el-rei a respeito de Braga. (15^0).
Papel. 2 folhas. Bom estado.
520. II, 9-3 — Instruções que deu D. João III a D. Pedro de Mascarenhas quando o mandou por embaixador junto do imperador de Alemanha. 1527. — Papel. 2 folhas. Bom estado.
Muito alto etc.
Porque tam amyude como desejo posa saber novas de vosa booa
disposisam e saude e do boom socedimento de todas vosas cousas que
ystymo como as minhas propias emvio a vos por meu embaixador Dom
Pedro Mazcarenhas do meu Conselho e meu strebeiro moor de queem
muyto confio pera em vosa corte rresydir e estar e de tudo me avisar o
mays amyude que seja posyvel porque do que for de seu contentamento
ho ey de rreceber muy grande.
E muyto vos rroguo que em todo o que de minha parte vos fallar lhe
dees ynteira fee e crença e em muy syngullar prazer ho rreceberey de
vos muyto alto etc.
O que vos Dom Pedro Mazcarenhas fidallguo de minha casa e meu
estrebeiro moor que ora emvio por meu embaixador ao emperador meu
muito amado e preçado irmãao de minha parte lhe direes he o seguinte.
Lhe dizee que eu vos emvio a elle pera de minha parte o vesitardes
e pera em sua corte residirdes e muy amyude me fazerdes saber de sua
booa disposisam e saude que me prazera muyto de ser sempre tall e tam
booa como elle deseja e asy do boom sobcedimento de todas suas cousas
que espero em Noso Senhor que sempre lhe sobcedam a todo seu prazer
e contentamento de que eu o rreceberey muy grande e rreceberey delle
em muy syngullar prazer vos mandar dar disso parte pera mo espreverdes
e fazerdes saber. (1 v.) E que crea que dos boos sobcedimentos que Noso
Senhor lhe der em todas suas cousas ey de rreceber tam grande contentamento e prazer como dos meus proprios.
E muyto vos encomendo que tenhaes grande e espiciall cuidado de
por todas as vias que pera Espanha vierem asy por mar como por tera
me spreverdes do como elle estaa de sua disposisam e saude e o estado
em que estam todas suas cousas. E se vos parecer que alguuas sam de
calidade pera mas fazerdes saber por coreo proprio e em diligencia asy
o fareis.
Lhe direes que eu ho nom mandey vesytar amtes de sua partida de
Barcelona neem lhe oferecer minhas booas obras que eu muyto desejo
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fazer quando de mym lhe comprirem e pera que tenho muyto amor e
booa vontade por nam ser avisado de meu embaixador que sua partida
era pera tam cedo como ffoi neem me pareceo que podese ser tam em
breve. E que quando ho soube despachey loguo pellas postas pera elle
e a pessoa que emviey com quamta diligencia fiz que foy a posyvel o
nam achou ja mas que aimda que este comprymento se nom acertase
aja por certo que sempre pera o que de mym lhe compryr estou tam
certo como he a rezam e obrigaçam que amtre nos ha e o muyto amor
e booa vontade que pera yso tenho etc. Sprita.
(R. a. C.)

521. II, 9-4 — Carta do arcebispo de Lisboa a D. João III a respeito
do oficio de capitão dos ginetes, e outros da Casa Real, que tinham sido
dados a Lopo Soares por D. Manuel. 1528. — Papel. 2 folhas. Bom estado.
522. II, 9-5 — Composição amigável entre D. Diogo Pereira e D. Leonor Coutinho a respeito da Casa da Feira. Setúbal, 1526, Maio, 22. —
Pergaminho. Mau estado. Cópia junta. Impressa.
523. II, 9-6 — Carta do arcebispo de Braga a D. João III a respeito das bulas do arcebispado da dita cidade e dízimas eclesiásticas.
Braga, 1528, Fevereiro, 3. — Papel. 2 folhas. Bom estado.
524. II, 9-7 — Conta do maior assentamento que se fizera no tempo
de D. Afonso V ao infante D. Fernando nos anos de 1461 a 1469. S. d. —
Papel. 2 folhas. Bom estado.
525. II, 9-8 — Instruções a D. Pedro de Mascarenhas quando ele foi
como embaixador ao Império. S. d. (1531). — Papel. 6 folhas. Bom estado.
Cópia junta.
Dom Pedro.
Aliem da estruçam que levaes do que avees de dizer ao emperador
meu muyto amado e preçado irmãao na vesytaçam que por vos lhe
mando fazer e de como avees d'estar e rresydir em sua corte pera sempre
me fazerdes saber todas booas novas de sua disposis[am] e saude e das
booas venturas que Noso Senhor em todas suas cousas lhe der ouve por
bem levardes mais este rregymento das cousas abaixo decraradas que
vos encomendo e mando que ynteiramente façaes e guardes como nele he
contyudo.
Primeiramente eu tenho emviado ao emperador meu irmãao o doutor
Bras Neto meu embaixador pera lhe fallar e rrequerer alguuas cousas
que levou por meu rregymento sobre o contrauto de Maluco as quaaes
elle avia de emendar e coreger porque nam podese vyr em duvyda allguua
ho asento e contrauto damtre nos.
E porque posa niso ser milhor servido ey por bem e meu serviço que
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