comonidade ou universsidade de cidade villa castelo ou lugar [a dicta] villa
castello ou lugar seja loguo imterdicto nem sejam abssolto[s]
tença
descumunham em que por isso encorrem. Nem possam por acto[ridade]
apostollica nem por outra quaalquer actoridade aveer alevantamento do
dicto imterdicto salvo quamdo do que dicto he satisfezerem aos dictos
reys e seus socessores ou com elles amigavelmente se concordarem (i).
Som juizes e executores apostolicos destas scumunhõoes e exequçõoes
dellas no arcebispo de Lixboa e nos bispos de Silves e de Cepta e de
Évora e do Porto ou dous ou hum delles os quaes sem receber apellaçom
podem proceder contra os que nellas encorrerem com todas penas eccleslasticas e censsuras streitas atee que satisfaçam ou se concertem com
os dictos reis e seus socessores.
E nos tesouros e sacristias de cada hua das Sees dos bispados destes
regnos e asii na ygreja da cidade de Sam Jorge da Mina e em as ygrejas
primcipaaes das ylhas da Madeira e Santiago e de Sam Miguel e Terceira
acharam ho trelado desta bulla de verbo a verbo em publica forma.
(R. 8. C.)

1691. X, 5-28 —Carta de Domingos Anes e Vasco Gonçalves a el-rei
na qual lhe davam conta das rendas que pertenciam à quinta das Águias
e outras. 1328, Novembro, 18. — Papel. Bom estado.
1692. X, 5-29 — Carta de frei Francisco Maria Casálio para D.
Afonso de Alencastro, na qual ele renunciava a seu noviciado. Roma, 1551,
Dezembro, 10. — Papel. 2 folhas. Bom estado.

Ego frater Franciscus Maria Casalius miles militie Domini Nostri
Jhesu Christi per hanc cedulam factam et subscriptam manu propria
mea dico quod mihi placet renuntiare anno et diei quem habeo meae
aprobationis et novitiatus et peto a vobis Illustrissimo et Exccelentissimo
dom Alfonso de Alencastro dicti Ordinis commendatori majori quod vigore
hujus provisionis seu licentie regis domini nostri quam tanquam magister
et administrator dicti ordinis vobis concessit et quam hic vobis presento
a me recipiatis dictam professionem in cujus testimonium hanc cedulam
feci et subscripsi manu propria.
Roma in aede sanctae Catharine de Siena nuncupate die x Decembris
1551. Praesentibus Illustrissimo domno Fabritio varano et domno Hiero-

O À margem: «satisfazendo poderam seer abssoltos pera cruzada ou por hos
meesmos juizes desta causa».
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nimo Cavallo militibus illo militie ejusdem Domini Nostri Jhesu Chrlsti
et hoc Sancti Jacobi de Spata. Ita est.
Frater Fransciscus Maria Casalius.
(R. 8. C.)
1693. X, 5-30 — Lembrança de alguns negócios de el-rei de Portugal
que se deixaram em Roma. S. d. — Papel. 2 folhas. Bom estado.
Negoceos del rei nosso senhor que ficam pera se despacharem em
Roma.
Item iiij" breves de graças e poderes pera os creligos reformados
que am d'ir a India.
Item dous breves j pera que no bispo de Sam Thome despemse
com os negros cristãos que esteverem cassados desd[e] o segumdo grao
pera baixo e outro breve com os que casareem nos mesmos graos em
tenpo de dez anos.
Huu breve per que se concede maior jurdiçam da que tem ao capelaam
mor sobre hos creligos d'Ordes Menores.
Huu breve sobre a jurdicçam de Vila de Conde.
Huu breve sobre a causa de Lorvãoo que se ca avia de julguar.
Huu breve sobre as Rta igrejas do padroado de Sua Alteza.
(1 v.) Soprycaçoes que ficam asinadas de que s'emviaram as copias
a el rey nosso senhor pera s'espidirem as bulas sendo Sua Alteza comtente das copias.
Iteem comfirmaçam da uniam das igrejas que foram anexas a capela
de Samta Catarina pera os estudos de Coimbra.
Impetracçam do morguado de Medeio pera os estudos.
Beneficios da Se de Coimbra pera os estudos.
Copia da comisam de frei Duarte comtra a fragua. Esta se mandou
ja a frei Amtonyo.
(S v.) Copia dalguuns neguocyos del rey noso senhor que leyxey em
Roma deles ja espedidos e outros concedidos.
(R. 8. C.)
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