quotannos continuos voluerit adversus christianos alere poterit. Sed et
praeter turcarum bellum ea pars Aphricae quae Hispaniae littoribus
obtenditur deductis octo lusitanorum colonijs distinetur ne bellum Hispaniae inferat. Quod si aliquo in India detrimento accepto earum praesidia minus alere ac reficere quotannis possem nulli dubium habetur quln
ipsam Hispaniam statim bello invasura esset.
Quare beatissime ac sanctissime Pater ex hia quae dixi Sanctitaa
Vestra manifesto conjicere poterit quantae mini nunc quamquam in dies
maiores impensae et navium et virorum et pecuniarum impendeant quin
etiam christianum nomen quod meis armis in India longe lateque floret
quanto nunc ne subito concidat in periculo versetur postremo. Quanta
occasio aperiatur ut turcarum princeps eo armorum virumque crescat ut
nemo ei deinceps resistere audeat nisi mels armis in India victus fuerit:
quam ego spem et optimam in virtutem meorum militum et certissimam
in Deo (B v.J habeo. Sed quoniam reverendo viro Martino Electo archiepiscopo Funchalensi consanguineo meo charissimo atque oratori meo apud
Sanctitatem Vestram mandavi ut meo nomine eidem exponeret. Quid
ego ab ipsa impetrare cuperem reliquum est ut ab eadem Sanctitate
Vestra suppliciter petam ut ipsi integram fidem adhibere, meque sua
solita benignitate prosequi dignetur. Hoc si (ut spero) ab ipsa impetravero
erit mihi loco summae gratiae: dabo autem operam diligentissime ne me
unquam Sanctitas Vestra immemorem dicat: omniaque semper exequar
prout famulum devotissimum decet quae ad ipsius ac istius Sanctae Sedis
obsequium spectare intellexero.
Sanctissime in Christo Pater ac beatissime Domine. Deus optimus
Sanctitatem Vestram diutissime et foelicissime augere et conservare
dignetur ad sui sancti obsequij bonum et utilitatem.
Datae Eborae die xv Augusti MDXXXIII.
El Rey
<B. R.)
604. II, 11-15 — Carta de D. João III para D. Martinho, arcebispo
de Lisboa, a respeito das indulgências concedidas à confraria da corte.
Évora, 1533. — Papel. 2 folhas. Bom estado. Cópia junta.
605. II, 11-16 — Carta de D. Afonso de Ataíde a D. João III a respeito do lugar em que se havia de fazer a fortaleza de Peniche. Lisboa,
1544, Julho, 15. — Papel. 8 folhas. Bom estado.
606. II, 11-17 — Auto da posse (traslado do) do Rio do Ouro, no
Estado do Maranhão, pelo capitão-mor Pedro Teixeira no ano de 1639.
Pará, 1639, Agosto, 26. — Papel. 2 folhas. Bom estado. Cópia junta.
Treslado de hum auto que mandou fazer Pedro
cappitam mor da jornada de Quito

Teixeira

Ano do nasimento de Noso Senhor Jhesus Christo de mil e seissentos
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e trinta e nove annos aos vinte he sels dias do mes de Agosto dos Evajaris
defronte das bocainas do Rio do Ouro estamdo ahl Pero Teixeira cappitam
por Sua Magestade das entradas e descubrimento de Quito e Rio das
Amazonas virrvdo ja na volta do dito descubrimento mandou vir perante
sil cappitais alferes e soldados das suas companhias e prezentes todos lhe
comiuniquou e declarou que elle trazia ordem do governador do estado
do Maranhão comforme ao regimento que tinha o dito governador de Sua
Magestade pera no dito descubrimento escolher hun sitio que milhor lhe
paresese pera nelle se fazer povoasão. E porcoanto aquelle en que de prezente estavao lhe paresia conviniente asim por rezão do ouro de que avia
notissa como por serem bons aires e campinas pera todas as plantas
pastos de gados e criassois lhes pedia seus pareseres porcoanto tinhão
ja visto tudo o mais do descubrimento e rio e lloguo por todos e cada
hum foi ditto que en todo o descursso do dito descubrimento não avia
sitio milhor nem mais acomodado e sufesiente pera a dita povoasão que
aquelle em que estavão pellas rezois ditas e declaradas. O que visto pello
dito cappitam mor en nome del rei Fellphe coarto noso senhor tomou
poase pella coroa de Portugal do dito sitio e mais terras rios navegasois
e comersios tomando terra nas mãos e lansando a ao ar e cavando con
huma elxada dizendo en altas vozes que tomava pose das ditas terras e
sitio en nome del rei Feliphe coarto noso senhor pella coroa de Portugal.
Se avia quem a dita pose comtradissesse ou tivesse enbargos que ahi
estava o escrivam da dita jornada e descubrimento e lhos reseberia
porcoamto ali vinhão relegiozos da Conpanhia (1 v.) de Jhesus por ordem
da audiensia real de Quito. E por ser terra remotta povoada somente de
indios naturais diguo de indios não ouve por elles nem por outrem quem
lhe comtradissesse a ditta posse pello que eu escrivão tomei terra nas
mãos e a dei na mão do dito cappitam mor he en nome del rei Feliphe
coarto noso senhor ouve por metido he envestido na ditta posse pella
coroa de Portugal do dito sitio e mais terras rios navegasois e comersios
ao coal sitio o dito capitão mor pos por nome Fransisquana de que tudo
eu escrivão fis este auto de pose en que asinou o dito capitão mor.
Testemunhas que prezentes forão o coronel Bento Rodriguez de Oliveira o sargento mor Fellphe de Matos o cappitam Pedro da Costa
Favella o cappitam Pero Bahão d'Abreu o alferes Fernão Mendes Gago
o alferes Bertolomeu Dias de Mattos o alferes Antonio Gomes d'Oliveira
o ajudante Maurissio de Eriarte o sargento Diogo Rodriguez o almoxerif e
de Sua Magestade Manoel de Matos da Silveira o sargento Domingos
Gonçallvez o capitão Domingos Pires da Costa as quoais todas sobredittas
aqui asinarão com o ditto capitão mor Pedro Teixeira e eu João Gomes
de Amdrade escrivão da ditta jornada que o escrevi Pedro Teixeira Pedro
da Costa Favella Maurissio de Eriartte o cappitam Pero Bayão Domingos
Gonçallvez da Costa Antonio Gomes de Oliveira Dioguo Rodriguez o
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coronel Bento Rodriguez de Oliveira Bertolomeu Dias de Mattos Fernão
Mendes Gago.
fl (i ) O doutor Antonio Figueira Durão do Desembargue del rei noso
senhor ouvidor geral e auditor geral no syvel e crime provedor mor das
fazendas dos defuntos e auzentes capellas e rezidos juis dos feittos da
coroa pera os agravos ecleziastiquos chanseler com alsada pello dito
senhor en todo (2) o estado do Maranhão Para Curupa e Grão Rio das
Amazonas e provedor mor de sua Real Fazenda por cumissão do governador do estado estado (sic) Luis de Magalhais etc. fasso a saber como
juis das justifiquasois a todas as pesoas que esta minha sentenssa de justificasão virem que a mim me constou per fee do escrivão que esta
sobescreveo ser a letra do autto atras de João Gomes de Andrade e bem
asim os sinais ao pee do auto serem do capitão mor Pedro Teixeira Bento
Rodriguez de Oliveira Pedro da Costa Favella Maurisio de Eriarte Pedro
Bahão d'Abreu Antonio Gomes de Oliveira Fernão Mendes Gago Domingos Pires da Costa Bartolomeu Dias de Matos pello que os ei por justifiquados e verdadeiros os ditos sinais e se deve e pode dar imteira fee
e creditto en juizo e fora delle omde quer que forem aprezentados e por
serteza de todo val por min asinada somente aos vimte e tres dias do
mes de Fevereiro de mil e seissentos e simcoenta annos. Não pagou nada
nen d'asinatura por ser do servisso de Sua Magestade. Cristovão de Brito
Malheiro escrivão da Ouvidoria Geral do estado do Maranhão por Sua
Magestade que Deos goarde a fis e sobescrevi Antonio Figueira Durão.
H (2) Registe sse nos livros da Fazenda desta sidade.
Belen vinte e tres de Fevereiro seissentos e sincoenta annos.
Î (a) Fiqua registada no livro coarto dos registos de provizois a folhas
vinte e huma the folhas vinte e duas rezistada per mim escrivão da
Fazenda.
Para vinte e coatro de Fevereiro de mil e seissentos e sincoenta
annos Bras da Silveira.
O coal treslado de auto de posse e sentenssa. de justificasão aqui comteudo (2 v.) e declarado eu Cristovão de Britto Malheiro escrivão da
Ouvidoria Geral do estado do Maranhão por Sua Magestade que Deos
goarde tresladei de minha letra cortada ben e fielmente e sen couza que
duvida fassa e ao propio me reporto en todo e por todo que tornei ao
ouvidor geral do estado o doutor Antonio Figueira Durão e de seu resibo
asinou con o coal este treslado consertei escrevi sobescrevi e asinei de
meus custumados sinais que tais são os que se ven en fee de meu ofiscio.
0) À margem:
Sentença de justificasão.
(') A margem:
Despacho.
(•) À margem:
Registo.
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En Belen capitania do Para aos vinte e sinquo dias do mes de Fevereiro do anno do nacimentto de Noso Senhor Jhesus Cristo de mil e
seissentos e cincoenta annos.
Cristovão de Brito Malheiro
E concertado per min escrivão
Cristovão de Brito Malheiro
Não pagou nada por ser do serviso de Sua Magestade.
Brito
Figueira
O doutor Antonio Figueira Durão do Desenbargo del rei noso senhor
ouvidor geral e auditor geral no sivel e crime chanceler con alsada pelo
dito senhor en todo o estado do Maranhão Para Curupa e Grão Rio das
Amazonas etc. como juis das justifiquasois faso a saber a todos os que
esta minha sentença de justifieasão viren que a min me constou por fe
do escrivão que esta sobescreveo ser a letra atras do treslado e firmas
aaima e sobescrisão de Cristovão de Britto Malheiro escrivão da Ouvidoria Geral e a suas escreturas e papeis se lhe da inteira fe e credito en
juizo e fora delle pello que ei a dita letra e sinais por justificados e verdadeiros e se deve e pode dar inteira fee e credito en juizo e fora delle
onde quer que foren aprezentados e por serteza de toda vai por min
asinada somente aos vinte e seis de Fevereiro de mil e seissentos e sincoenta annos. Não pagou nada per ser do serviso de Sua Magestade nen
de asinatura. Cristovão de Brito Malheiro escrivão da Ouvidoria Geral
do estado per Sua Magestade que Deos guarde a fis e sobescrevi
Antonio Figueira Durão
No verso:
Auto da posse do Rio do Ouro no estado do Maranhão que o capitão
mor Pedro Teixeira tomou no anno de 1639.
(M. L. E.)

607. II, 11-18 — Tratado de paz entre a França e Portugal. Utrecht,
1713, Abril, 11. — Impresso. 8 folhas. Bom estado.
608. II, 11-19 — Tratado de paz entre Portugal e Castela. Utrecht,
1715, Fevereiro, 6. — Impresso, 12 folhas. Bom estado.
609. II, 11-20 — Escritura do contrato que D. Filipe I fez
abadessa e freiras do convento de Santa Monica de Évora para
seu convento entrasse uma das freiras das vinte dotadas pela
D. Catarina. Évora, 1583, Novembro, 23. — Papel. 8 folhas. Bom

com a
que no
rainha
estado.

610. II, 11-21 — Escritura do contrato que D. Filipe I fez com a
abadessa e freiras do mosteiro de Santa Ana de Lisboa para que nele
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