547. II, 9-30 — Certidão com o teor da carta de doação, que D. João I
fez a Gonçalo Pires, dos bens de João Fernandes Pacheco. 1586. — Papel.
2 folhas. Bom estado.
548. II, 9-31 — Sob este
documentos:

número

estão

catalogados

os

seguintes

a) Carta de Pedro Anes, corregedor de Trás-os-Montes, a D. Manuel
dando-lhe conta do sequestro que fizera nos bens do arcebispo de Braga.
Chaves, Novembro, 23. — Papel. 2 folhas. Bom estado. Cópia junta.
b) Carta de Brás Fernandes, depositário dos bens do mesmo arcebispo. Chaves, 1525 ( ? ), Novembro, 23. — Papel. 2 folhas. Bom estado.
c) Carta do arcebispo D. Diogo de Sousa a D. João III escusando-se da permuta com o arcebispo de Lisboa. Braga, 1524, Outubro, 30. —
Papel. 2 folhas. Bom estado.
549. II, 9-32 — Despesa e rendimento do reino no ano de 1557.—
Papel. 4 folhas. Bom estado. Cópia junta.
Folha do que rrende o rreyno e despesa dette deste anno
presente de b"L e sete
Vai o rrendimento das rrendas do rreyno este dito anno
presente com o num por cento não entrando a s ilhas da
Madeira e dos Açores trezentos tres contos quinhentos e
vynte mil reais
ilj c iij contos b c xx reais
e sem os mestrados de Christos Santlaguo Avis e sem as
rrendas do pão.
E com as ditas ilhas que vam em xxiij contos e cem
mil reais a saber xii j contos per que as ilhas dos Açores estam
arremdadas sem o hum por cento e dez contos e cem mil
reais per que vay levada por orçamento a ilha da Madeira
vai
iij c xxbj contos bj'xx reais
A saber xxiij contos e J iiij° reais a comarca dantre
d'Ouro e Mynho con as alfandegas della.
E xbij contos bij e xxxb bj c reais a comarca de Tralos
Montes com os portos della.
E xxbij contos iij c Lbj bj c reais a comarca da Beyra com
os portos della.
E Rbj contos Ciij b c reais a comarca da Estremadura.
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E LRbiij" contos iijcxxbiij° reais -Lixboa- a saber L"
contos e T* reais em que vay levada por orçamento a alfandega e Rbij contos bjcxxbiij° reais que vallem as rrendas e
casas da dita cidade levando a casa dos cinco em dous contos b'xxb reais por orçamento.
(1 v.) E bfiJ^R reais os foros da dita cidade.
E iiij" contos a chancellaria da corte por orçamento.
E Lbiij0 contos bjc LRj reais a comarca dantre Tejo e
Odiana com os portos della e montado de Campo d'Ouryque.
E xbij contos iiijcLxxbJ reais o rreyno do Alguarve
levando as almadravas em seys contos Lx reais per orçamento.
E xiij contos de reais por que estam arrendadas as ilhas
dos Açores sem o hum por cento.
E x contos cem mil reais por que vay levada por orçamento a ilha da Madeyra os quais se dam pera as tenças do
abito da Ordem de Nosso Senhor Jhesuu Christo e outras
despesas extraordynaryas.
E tirando a ilha da Madeira e foros de Lixboa fficana por
despender trezentos e quinze contos seiscentos e oitenta myl
reais
iij«xb contos bjcLxxx reais
(%) Despesa

Vallem as despesas que estam asemtadas nos lyvros da
Fazenda
C" contos Lxbj reais
A saber xij contos bcxxbiij" reais as ordinaryas não
emtrando nesta conthia biijcxxxj reais que estam asentados
no tytullo doe ordenados que pagua o thesoureiro moor que
vam adiante em sua despesa.
E xxxiiij" contos bijcxxxbiijo reais os asentamentos e tenças que estam asentados no livro grande da Fazenda não
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entrando tres contos bj°Lxxiiij° reais que estam no dito
lyvro no titullo do thesoureiro moor que vam adiante em sua
despesa.
E xxxb contos bjr LRj reais as tenças de juro e em vidas
vendidas a retro ( ? ) separadas e obriguatorias que estam
asentadas no lyvro dos juros velho não entrando nesta soma
hum conto CLxTj reais de que se não faz despesa este anno
por serem de herdeiros que am de justificar prymeiro como
lhes pertence.
E xj contos iij'Lij biijc reais que vallem os juros vendydos a preço de xij bc reais o milheyro.
E ij contos iiijcL«R reais que vallem as tenças dos cryados
do iffante Dom Luis que santa glorya aja que atee ora estam
asentadas no livro da Fazenda que pera ellas se fez nam
entrando nesta conthia hum conto CRb iiijc reais das ditas
tenças que estam asentadas no thesoureiro moor e vam em
sua despesa.
(2 v.) E iij contos ijc Lxbj ijc reais do hum por cento.
Ficam

ijcxb contos bjcxuij° reais

De que se a de entreguar ao thesoureiro
moor

Lix contos bjcxxxbiij° reais

A saber biij0 contos i°xxxbj reais pera a rraynha nossa
senhora.
E bjcL reais pera a guarda dos gynetes.
E iijc reais pera os moços da estribeyra.
E biijcxxxj reais que estam asentados no livro das ordinaryas no titulo dos ordenados que o dito thesoureiro moor
pagua.
E iij contos bjc Lxxiiij" reais pera as tenças asentadas no
livro grande da Fazenda no titulo do dito thesoureiro moor.
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E j conto CRb reais as tenças dos cryados do iffante que
estam asentadas no dito thesoureiro moor.
(S) E cinco contos iiij°xxij reais pera paguamento das
rrolações a saber iij contos bij'Lxxbij e biijc reais ao rregedor
e corenta e cinco desembarguadores com os do paço e da
Fazenda e j conto bjc Lxiiij° ijc reais pera o guovernador e
xxiiij0 desembarguadores e seys alcaides desta cidade sem
homens e outros officiaes da justiça.
E xilij" contos bjc LR reais que o dito thesoureiro moor
pagua por cartas e provisões geraes que estam asentadas no
livro de sua despesa que tem o scripvam de seu cargo.
E xxiiij" contos pera despesas extraordynarias.
Ficam
Dos quais se am de despender

CLb contos ixcLxxbj reais
xxx contos CLxxxbiij" bj reais

A saber ij contos bjc reais de que se passou provisão pera
o almoxarife das carnes os entreguar ao comprador e delles
se mandaram depois entreguar por outra provysão biijc reais
a Gaspar de Sarrea.
E iiij° contos ijcLxxxiij reais que vallem as dyvidas dos
casamentos grandes.
(S v.) E bijc Rbj bjc reais os casamentos pequenos.
E bij contos iiijcxiij de emprestimos.
E xb contos CRbj reais as outras despesas a saber arqueações dyvidas do dinheiro e triguo que ficarão por paguar
os annos passados.
Ficam
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Cxxb contos bij'Lxxxbij reais

Que se am de rrepartyr pellos outros thesoureiros da
maneyra que Sua Alteza o ouver por bem a saber Casa de
Ceyta moradias tisouro da casa e Casa da India.
(R. 8. C.)

550. II, 9-33 — Carta de D. João III ao duque de Bragança a respeito do bispado da Guarda. Vila Viçosa, 1548, Agosto, 8. — Papel. 2 folhas. Bom estado. Cópia junta.
551. II, 9-34 — Despacho para D. Martinho de Sousa a respeito de
se lhe ter passado portaria para uma comenda em lugar da igreja que se
lhe tirara. 1550, Outubro, 13. — Papel. 3 folhas. Bom estado.
552. II, 9-35 — Carta de Gaspar de Carvalho a respeito das diligências que D. João III mandara fazer em Braga por morte do arcebispo
D. Frei Diogo da Silva. Guimarães, 1541, Setembro, 23. — Papel. 2 folhas.
Bom estado.
553. II, 9-36 — Carta de Mário Dias, corregedor da comarca de Guimarães, remetendo a D. João III o traslado dos autos das diligências que
fizera em Braga por morte do arcebispo D. Diogo da Silva. Guimarães,
1541, Setembro, 24. — Papel. 12 folhas. Bom estado.
554. II, 9-37 — Carta de Antonio Dias, provedor das Capelas, para
D. João III em que lhe dava conta das visitas que fizera aos hospitais
de Lisboa e seu termo. Lisboa, 1544, Maio, 8. — Papel. 2 folhas. Bom
estado.
555. II, 9-38 — Carta de D. Pedro de Sousa a D. João III a respeito
do inventário do arcebispo de Braga, D. Diogo da Silva. Braga, 1541.
Setembro, 19. -— Papel. 2 folhas. Bom estado.
556. II, 9-39 — Carta do cabido de Évora a respeito da herdade de
Baleisão, que andava anexa ao mesmo cabido por obrigações de missas
e aniversários, Évora, 1526, Maio, 5. — Papel. 1 folha. Bom estado. Cópia
junta.
557. II, 9-40 — Apontamento enviado a el-rei a respeito das dignidades, conegos e cabido da s e de Braga. — Papel. 2 folhas. Bom estado.
Cópia junta.
558. II, 9-41 — Carta do licenciado Antonio Correia a respeito das
sepulturas antigas que estavam no mosteiro de Santa Clara de Vila do
Conde. Vila do Conde, 1525, Abril, 20. — Papel. 2 folhas. Bom estado.
559. II, 9-42 — Carta do cabido da s e de Braga a D. João III na
qual lhe dá parte do dia em que falecera o arcebispo, D. Frei Diogo da
Silva, e lhe pedia que provesse o mesmo arcebispado. Braga, 1541, Setembro, 22. — Papel. 2 folhas. Bom estado.
560. II, 9-43 — Carta de D. João III a Francisco Pessoa a respeito
do núncio, que queriam mandar a Portugal, e das coisas que se haviam
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