dade e dos O) (8) escandalos e inconvinientes que se seguiram de se
pubrlcarem e darem a eixecuçam as ditas bulas e breves na forma que
dizeys.
E quanto ao que dizes acerqua da revogaçam dos breves e isenções
e perdões (2) que ate'gora Sua Santidade tem concedido (3) da qual
Sua Santidade tira os que laa negocearam contra a Inquisiçam e seus
pais e mais filhos e irmãos carnaes (••) Sua Santidade devya de confiar
que a estes ('>) e a todos os outros igalmente se gardara justiça e lhe
nam sera feyto nenhuu agravo e nam lhes devera de querer dar liberdades
pera poderem viver como nam devem e quando todavia Sua Santidade
os quiser («) favorecer e nam lhe revogar suas liberdades e isenções
deveys de pedir que se declarem seus nomes expecificadamente quaes
sam (8 v.) aqueles cujas liberdades e ysenções se nam revogarem porque
debaixo desta clausula geral quererão (?) muytos (s) gozar dos ditos
previlegios liberdades e isenções que sera muy grande inconveniente.
(R. B. O.)

2640. XIII, 8-8 — Carta do juiz de fora de Santarém a el-rei na qual
lhe participa que todo o povo está desgostoso pelo facto do Marquês comprar a alcaidarta da sua vila. 1549, Agosto, 17. — Papel. 2 folhas. Mau
estado. Copia junta.
2641. XIII, 8-9 — Carta de cumprimentos da rainha de França.
1509 ( ? ) , Setembro, 6. — Papel. 2 folhas. Bom. estado.

Señor
Mucho e olgado de saber esta Vuestra Alteza con la salud que yo le
deseo y con lo que de su parte el enbaxador me a dycho en lo que toca
al negocyo de my hija por lo qual le beso las manos y tengo por cyerto
pues sabe el contentamyento y bien que sy esto puede benyr a efeto se
me sera.
Vuestra Alteza olgara de despacharlo con la mayor brevedad que
pueda cuanto mas syendo una cosa tan buena para el y adonde tanta
amystad podrya causar entre Vuestra Alteza y el rey my señor.

p) Riscado: Inconvinientes que acyma sam apontados
(1)
<3>
(•)
(')
(«)
(*)

m
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Riscado:
Riscado :
Riscado:
Riscado:
Riscado :
Riscado:
Riscado:

dos que la negocearam contra
dos quaes
he necesario que
destes
niso
poderão
pesoos

El enbya el poder para con mas segurydad entender en este negocyo
como mas largo sabra por su enbaxador
De Genuyla a bj de Setyenbre.
Perdoneme porque esta no va de my mano que con el cansancyo
destos camynos y no detener estes que lleve el despacho no lo he podydo
fazer.
La Reyna
(Vestigios do selo branco)
<R. B. C.)

2642. XIII, 8-10— Este documento encontrase no Maço 6 de Cortes,
N.° t. Está transcrito nesta Colecção, Gaveta 13, Maço 9, N.° 2. Admoestação feita ao povo na abertura das Cortes de Almeirim. 1580, Janeiro, 11.
2643. XIII, 8-11 — Rol das vilas, lugares e cidades da Estremadura.
1514. — Papel. 6 folhas. Bom estado. Copia junta.
2644. XIII, 8-12 — Apontamentos dos erros que o nuncio cometeu a
respeito da Inquisição. 1535, Abril. — Papel, 2 folhas. Bom estado. Copia
junta.
2645. XIII, 8-13 — Carta que o guarda-mor da Torre do Tombo enviou
a el-rei a respeito da colecção da Torre do Tombo e do seu estado de conservação. 1634, Março, 4. — Papel. 2 folhas. Bom estado. Copia junta.
2646. XIII, 8-14 — Carta que el-rei escrevera a Dom Afonso Furtado
de Mendonça, arcebispo de Lisboa, na qual lhe recomenda que todos os
prelados visitem as suas dioceses. Madrid, 1629, Outubro, 31. — Papel. 2
folhas. Bom estado.
2647. XIII, 8-15 — Compra feita por D. Constança Sanches de uma
herdade na Carnosa, termo de Alenquer. 1240, Fevereiro. — Pergaminho.
Bom estado.
2648. XIII, 8-16 —Compra feita por D. Constança Sanches de uma
herdade na Carnosa, termo de Alenquer. 1240, Maio. — Pergaminho. Bom
estado.
2649. XIII, 8-17—Venda feita por D. Constança Sanches de uma
almoinha na Requeixada, termo de Alenquer. 1250, Janeiro. — Pergaminho
Mau estado.
2650. XIII, 8-18 — Compra feita por D. Constança Sanches de uma
herdade na Carnosa, termo de Alenquer. 1238, Julho. — Pergaminho. Bom
estado.
2651. XIII, 8-19 — Venda feita a D. Constança Sanches de uma
herdade na Arruda, termo de Alenquer. 1240, Julho. — Pergaminho. Mau
estado.
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