a cada huum pertencer que nosso presente edito querer e yntenção
antretenhão guardem observem fação antreter observar e guardar 1er
pubricar e registar de pomto em pomto segundo sua forma e theor e
a fazer sofrer e obedesser ysto constrajam e facão constranger todos
aquelles que necessario for e que para ysto deverem ser constrangidos
por todallas maneiras e vias arrezoadas sem embarguo dos editos e
ordenanças que por nossos predecessores ou por noos ouverem sido
feytos a ysto contrairos. Os quais de nossa plena possança e autoridade
real avernos derroguado e derroguamos por estas presentes porque tal
he nosso prazer. E a fim que ysto seja cousa firme e estabel para
sempre avernos feito metter nosso cello nas ditas presentes.
Dado em Remorantim no mes de Maio anno de graça de 1560 e
de nosso reynado o primeiro.
(B. R.)

2684. XIII, 8-32 — Este documento encontra-se no Maço 4 de Leis,
N.° 15. Decreto dos governadores de Portugal a respeito da sucessão de
Portugal na falta do cardeal D. Henrique. Castro Marim, 1580, Julho, 17.
2665. XIII, 8-33 — Carta da cidade de Lisboa a el-rei D. João III a
respeito dos novos tributos que lhe haviam sido pedidos. 1543. — Papel,
2 folhas. Bom estado. Copia junta.
2666. XIII, 8-34 — Alvará pelo qual se mandava dar em traslado ao
Doutor Pedro Alvares, contador da Ordem de Cristo, todos os papéis pertencentes à mesma Ordem. Lisboa, 1559, Julho, 25. — Papel. 2 folhas. Bom
estado.
2667. XIII, 8-35 — Auto que se fez a respeito da publicação dos
cinco governadores que deviam governar Portugal depois do falecimento
de cardeal D. Henrique. Lisboa, 1579, Julho, 27. — Papel, 4 folhas. Bom
estado.
2668. XIII, 8-36 — Este documento encontra-se no Livro de Extras,
a folha 281. O original está no Maço 1 de Leis, N.° 82. Lei de el-rei
D. Dinis, pela qual as pessoas que tinham jurisdição das terraB dessem
apelações. 1317, Março, 19.
2669. XIII, 8-37 — Carta para o cardeal Santiquatro. 1534,
bro, 3. — Papel, 2 folhas. Bom estaéo.

Setem

Para Santiquator
Reverendissimo in Christo padre que como i r m ã ã o muyto amo. Eu
Dom João etc todo o ditado vos emvio multo saudar.
Por a carta que me esprevestes vejo a boa vontade que tendes pera
me comprazer pois me fazes lembrança do que vos parece que neste
negocio ma deves fazer (que he grande sinal de como voa lenbram
minhas cousas e queres que se façam conformes a meu contentamento
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e como devem de ser) e nom he novo pois por vosas obras tenho conhecida e expermentada vosa vontade como muy largamente mo sprevern
meus embaixadores. Pelo que deves de fazer muy certa conta do grande
amor e boa vontade que vos tenho e sempre o achares em mym em
todas as cousas de voso contentamento. Mas porque sabe Nosso Senhor
que o que peço a Sua Santidade nesta í 1 ) he soomente por entender que
o devo a seu serviço e que no contraire encaregarla muito minha conciencia e seria meyo pera Sua Santidade encaregar a sua por enformações erradas (2) nom poso leixar de o fazer tam apertadamente como
cousa em que tanto vay (3) e asy sentiria nom mo conceder Sua Santidade e ystimarey conceder mo da maneira que lho peço como tenho
por muy certo que fara e pera ysto ha mutas rezões as quais vos
daram meus embaixadores e por elas entendo que veres claramente
que se por, alguum respeito deste mundo neste negocio ouvera de entender que eu fora o que requerera o que Sua Santidade me concede e me
agravara de ele querer (4) o que lhe peço muito vos rogo que ao que
vos de minha parte diserem os ditos meus embaixadores des inteira fee
e crença Reverendissimo.
Tem no verso:
Fecta a iij dias de Setembro 1534.
YB. RJ
2670. XIII, 8-38 — Contrato feito por el-rei a respeito de parte de
uma tenda, em Lisboa, na freguesia de S. Nicolau. 1323, Maio, 8. — Pergaminho. Bom estado.
2671. XIII, 8-39 — Este documento encontra-se no Maço 1 de Leia,
N.° 183. Lei geral de el-rei D. Afonso V, pela qual era declarada a maneira
como os privilegiados haviam de pagar jugadas das terras que lavrassem
mas não fossem suas. Viana de Par d'Alvido, 1480, Março, 18.
2672. XIII, 8-40 — Carta de el-rei D. Manuel ao arcebispo de Braga
D. Diogo de Sousa, a respeito da alçada dos coutos de Braga. Évora, 1519,
Novembro, 19. — Papel. 2 folhas. Mau estado. Copia junta.
2673. XIII, 8-41 — Declaração feita por el-rei D. João III para que
na sua falta e de seu filho o príncipe D. João, seu neto D. Sebastião tivesse
por tutor sua avo, a rainha D. Catarina, e governasse o reino até ele atingir os vinte anos. 1556. Papel. 2 folhas. Mau estado. Copia junta.
2674. XIII, 8-42 — Rol enviado a Lourenço Rodrigues Ravasco, juiz
de fora de Santarém, a respeito das igrejas que o pontífice dera no arcebispado de Lisboa para a comenda da Ordem de Cristo. Almeirim, 1517,
Novembro, 18. — Papel. 2 folhas. Mau estado. Copia junta
O)
(*)
(*)
(*)
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Riscado: neste negocio desta Inquisiçam
,
,.
Riscado: ae eu niso nom insistise
Riscado: o que ele e eu devemos a Deus e no contrairo emcaregrar se
Riscado: que se fizese o que lhe sempre requery e requelro agora

