he o padre santo e aa eygreja de Roma que nom quiserom correger o mal
que aviam feito nem partir se daquelo que tinham tomado da dita
eygreja como nom devia e perflando em sua maldade vivem come desobedientes aa santa eygreja de Roma non se querendo partir das ditas
cousas em nenhua maneyra. E per esta razom o dito Santo Padre com
conselho dos cardiaes fez seus processos contra eles poendo sobr'eles a
sentença de descomunhom e mandando que per todalas partes do mundo
nu quer que os achassem os crlstããos fiees de Deus e obedientes aa santa
eygreja de Roma que lhis filhassem todalas cousas que lhis achassem e
que fossem daquelles que lhas filhassem sem peccado. E outrosy que
lhis filhassem os corpos e que fossem servos daqueles que os filhassem.
E enviou a mym rogar muyto afficadamente assy come aaquele que tinha
por rey catholico e filho da eygreja que eu mandasse pubricar per toda a
mha (sic) terra os processus que contra elles fezera e as sentenças que nos
ditos processus son conteudas e que mandasse filhar a todolos de Veneza
que na mha terra fossem achados os corpos e os averes assy como dito
he. E eu come ... í1) ... eygreja de Roma veendo que o duc e o comum
de Veneza o fizerom muy ... (i) ... seu por força contra dereito e como
nom devem nom se querendo partir ... (i) ... contra a eygreja de Roma
nossa madre tenho per ... (i) ... terra. E outrossy mando a vos que
todos ... (i) ... e os avères e tenhades ... (O ... em via de mho dizer. E
entom eu vos mandarey como hy façades.
Unde al non façades senom aos vossos reaes e aos vossos averes me
tornarla eu. Porem em testemõyo desto vos envio esta mha carta.
Dada em Lixboa aos vynte dous dias de Octubro. El rey o mandou
Affonso Reymondo a fes. Era de mill e trezentos e trynta e sete anos.
(B. R.)
655. III, 3-5 — Carta (traslado da) de D. João III a T o m e Lopes,
guarda-mor da Torre do Tombo, mandando que lhe enviasse os contratos
matrimoniais da rainha D. Leonor com D. Henrique de Castela, da rainha
D. Isabel com D. João de Castela e da imperatriz D. Beatriz com o imperador. 1525, Junho, 27. — Papel. 1 folha. Bom estado. Cópia junta.
Thome Lopez
Eu el rey vos envio muyto saudar. Compre muyto a meu serviço
aver os trellados dos contrautos dos casamentos da raynha Dona Leanor
com el rey Dom Amrique de Castella e da rainha Dona Isabell com el rey
Dom Joham de Castella e da emperatriz Dona Briatriz com ho emperador
foão porem vos mando que loguo como esta vos for dada busques nesa

(') Pergaminho

deteriirado.

Torre do Tombo os ditos contrautos de casamentoa dos ditos reis e rainhas
e emperador e emperatriz e os fazee loguo trelladar e me emviay os
trellados delles asynados por vos em raso sem mais seello. O que vos
encomendo e mando que façaes com a mayor deligencia que vos seja
posyvel porque compre asy muyto a meu serviço e este moço nom vay
a outra cousa e por yso tomay gramde e especial cuidado de loguo o despachardes porque mandey que esperase pera o trazer e portamto nom
se perqua nenhum tempo.
(B. R.)
656. III, 3-6 — Sentença a favor de Estêvão Pires, pela qual lhe foi
julgada a terça parte de um herdamento na Azóia, termo de Santarém,
num reguengo real. Santarém, 1290, Junho, 24. — Pergaminho. Bom estado.
657. III, 3-7 — Carta de D. Sancho II, pela qual mandava demarcar
a vila de Marvão e declarava os seus termos. 1226. — Pergaminho. Bom
estado.
658. III, 3-8 — Inquirição pela qual D. João Afonso, filho de el-rei
D. Dinis, provava que Fernão Rodrigues Redondo lhe deixara, por sua
morte, o senhorio de Arganil e Pombeiro. Santarém, 1320, Julho, 4. - Pergaminho. Bom estado.
659. III, 3-9 e 10 — Carta (em duplicado) pela qual o bispo de Lisboa ordenava que a quarta parte da renda da igreja de Salvaterra fosse
aplicada na despesa da abertura do Paul de Magos. 1296, Fevereiro, 2. —
Pergaminhos. Bom estado.
660. III, 3-11 — Carta (traslado da) de D. Dinis, pela qual fazia
doação a Pedro Afonso, seu filho, de todos os bens que possuía em Sintra
r seu termo, que tinham sido de Pedro Fernandes. Lalim, 1307, Março, 20.
— Pergaminho. Bom estado.
661. III, 3-12 — Doação, feita por el-rei D. Dinis a seu filho D. João
Afonso, de tudo quanto possuía no julgado de Porto Carreiro. Lisboa.
1313, Agosto, 18 — Pergaminho. Bom estado.
662. III, 3-13 — Sentença dada a favor da vila de Santarém, contra o marquês de Vila Real. Lisboa. 1504, Janeiro, 30. — Pergaminho, 4,
folhas. Bom estado.
663. III, 3-14 — Sentença dada a favor da cidade de Coimbra, contra D. Pedro de Meneses, conde de Cantanhede, a respeito da passagem
que levava na ponte de Coimbra. 1501, Julho, 8. — Pergaminho. Bom estado. Selo pendente de cera.
564. III, 3-15 — Arrematação, feita por Alvaro Vasques da Pedra
Alçada, de uma herdade em Sacarabotão, termo de Santarém. 1354, Junho
7. — Pergaminho. Bom estado.
665. III, 3-16 — Mercê da capitania de Arzila a D. Henrique de Meneses, conde de Valença. Arzila, 1471, Agosto, 27.—Pergaminho. Bom
estado.
Dom Afonsso per graça de Deus rey de Portugall e dos Algarves
daaquem e daallem mar.

