litteris continentur qui eciam easdem litteras perlectas retineant in
testimonium facte admonitionis et consuerent easdem prout in fine
eiusdem littere continetur.
Datum apud Leirenam iiij Jdus Februarli.
(A. E.)
2680. XIII, 9-2 — Este documento encontrase no Maço 6 de Cortes,
N.° 8. Sessão de cortes pela qual el-rei, cardeal D. Henrique, encomendara
ao povo que pedisse a Deus pela sucessão do trono. 1580, Janeiro, 11.
2681. XIII, 9-3 — Carta de el-rei ao Papa a respeito do bispado de
Silves. 1528. — Papel. 2 folhas. Bom estado.
2682. XIII, 9-4 — Carta que o cardeal infante escreveu ao bispo de
Miranda, D. Antonio Pinheiro, na qual lhe contava que Lopo Rodrigues
lhe dera uma sua carta e lembranças do infante D. Luís. 1573, Julho, 23.
Papel. Dom. estado. Copia junta. Selo de chapa.
2683. XIII, 9-5 — Este documento encontra-se no Maço 4 de Leis,
N.° 31. Lei de el-rei D. Filipe III pela qual mandava que não se pudesse
fazer execução nas tenças das obras pias por fianças ou obrigações,
salvo se tivessem obrigado as mesmas esmolas. Lisboa, 1623, Dezembro, 12.
2634. XIII, 9-6 — Compra feita por D. Constança Sanches a Urraca
Albingarra, de duas courelas de vinho na Enxara de D. Vasco, termo de
Torres Vedras. 1222, Janeiro. — Pergaminho. Bom estado.
2685. XIII, 9-7 — Este documento encontra-se no Maço 1 de Leis,
N.º 1. Regimento que el-rei D. Afonso II deu ao seu mordomo, alferes e
chanceler. Santarém, 1222, Junho.
2686. XIII, 9-8 — Carta à rainha D. Urraca pela qual el-rei mandou
que pelas rendas de suas terras de Torres Vedras e Óbidos se pagassem as
suas dívidas e se cantassem certos aniversários e missas. 1220, Dezembro, 7. — Pergaminho. Bom estado.
2687. XIII, 9-9 — Alvará de el-rei pelo qual fez mercê a Francisco
Monte Arroio de modo a ele ser fidalgo, escudeiro e cavaleiro. Évora,
1495, Abril, 26. — Pergaminho. Bom estado. Copia junta.
2688. XIII, 9-10 — Este documento encontra-se no Maço 4 de Cortes,
N.° 1. Apontamentos da vila de Elvas para as cortes de el-rei D. Manuel.
1498, Janeiro, 29
2689. XIII, 9-11 — Carta que o prior e conegos de Santa Cruz de
Coimbra enviaram a el-rei, na qual lhe pediam que os do mosteiro não
servissem nos ofícios. 1517, Setembro, 2. — Papel, 2 folhas. Mau estado.
Copia junta.
2690. XIII, 9-12 — Procuração de el-rei D. João III a Antonio de
Azevedo Coutinho, a respeito de Maluco. Almeirim, 1526, Março, 27.—
Pergaminho. Bom estado.
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Dom Joam per graça de Deus rey de Portugal e dos Algarves
daquem e dalem mar em Africa sennhor de Guinee e da conquista navegaçam e comercio de Etiopia Arabia Persya e da India. A quantos esta
minha carta de poder e procuração virem faço saber que porquanto
antre o muyto alto e muyto excelente princepe e muyto poderoso Dom
Carlos quinto eleito emperador dos romããos sempre augusto rey d'Alemanha de Castela de Liam d'Aragam e das duas Cezilias de Jerusalem
etc meu muyto amado e preçado irmãão e primo e eu ha duvida e
debate asy sobre a quem pertence a propiedade de Maluco como sobre
a posse dele e somos concordados que se veja per justiça por astrologues
pilotos e marinheiros e letrados que elle ha de nomear e declarar por
sua parte e eu pela minha cujo he o dito Maluco e em qual demarcaçam
cay. E asy sobre a posse delle de que se ha de fazer asento em sprito
segundo o modo de que estaa antre nos concordado.
Eu pela muyta confiança que tenho do licenceado Amtonio d'Azevedo
Coutinho do meu Conselho e meu embaixador por esta presente carta no
faço ordeno constituo no milhor modo e forma que devo e posso por meu
suficiente e abastante procurador geeral e espicial pera capitular asentar
e afirmar o dito asento do modo em que se veja por justiça por as
sobreditas pesoas cuja he a propriedade de Maluco e asy sobre a posse
dele segundo aguora antre nos estaa concordado que se aja de fazer
e em tal maneira que a geralidade nam derogue a especialidade nem a
especialidade a geralidade. E pera que por mym e em meu nome possa
asentar o dito asento asy com o dito emperador meu irmãão e primo
e em sua presença como com quaeesquer procuradores que ele pera yso
ordenar e que mostrarem seu poder e procuraçam sofficiente e abastante pera o dito caso por ele asinada e aselada do seu sello.
E que posa capitular asentar e concordar prometer e jurar em meu
nome que eu farey comprirey e guardarey todo o que por ele for capitulado e asentado no dito asento com as condiçõees pactos vincolos e
sob as penas e firmezas que por ele for asentodo concordado e capitulado como se por mym em pesoa fosse feito.
Outrosy que posa jurar em minha alma que guardarey e comprirey
realmente e com effeito todo o que asy por ele no que dito he for concordado asentado e capitulado sem cautela engano nem disimulaçam algutia
e que nam irey nem virey contra elo nem contra parte alguua dello sob
aquelas penas que por elle dito meu procurador forem postas e concordadas.
E pera todo o que dito he lhe dou e outorguo todo meu poder comprido e livre e gerall admenistraçam e prometo e seguro por esta presente carta de teer e manteer realmente e com effeito todo o que por
ele dito meu procurador sobre o que dito he for concordado asentado
capitulado e prometido segurado outorgado e jurado e de o aver por
grato rato firme e valioso e de nam ir nem viir contra ello nem contra
parte alguua dello em tempo alguum nem por maneira alguua sob obri237

gaçam expressa que pera elo faço de todos meus beens patrimoniaeea
e da coroa aviidos e por aveer os quaees todos expresamente pera
elo obrigo.
E por certidão de todo o sobredito mandey fazer esta minha carta
asinada por mym e aselada do meu seelo de chumbo em pendente.
Dada em a minha vila d'Almeirim aos xxbij dias do mes de Março.
Jorge Rodriguez a fez anno de Noso Sennhor Jhesuu Christo de
mil b c xxbj.
El Rey
Procuraçam ao licenciado Antonio d'Azevedo sobre o caso de Maluco.
(B. B.)
2691. XIII, 9-13 — Carta de el-rei a D. Henrique de Meneses, seu
capitão-mor e governador da india, na qual o mandava repreender. Tomar,
1528, Setembro, 7. — Papel. 2 folhas. Bom estado. Copia junta.
Dom Amrrique. Eu el rey vos emvio muito saudar. Eu são emformado que alguas ou muitas pesoas tem recebido gramde descomtemtamento e escandolo de vos por lhe dizerdes mas palavras as quais aimda
que asy seja creo que sairam do gramde cuydado e desejo que tendes
de me servir e da muita deligemcia com que desejais que sejam feitas
e tambem porque ha gemte dees algum emxempro pera vos acatarem
como devem e se nam atrevam a vos perder a vergonha peroo sem
embargo de tudo eu vos emcomendo muito e mando que como em cousa
muito primcipal de meu serviço ho emmendees e vos tempereis e nam
uaees de palavras de que se posa receber de vos escandolo porque asy
ho devem fazer meu capitães mores e governadores e lhe he cousa
muito devyda amtes a todos sede bem respomdente e usai de todas boas
palavras porque aqueles que vos nom acatarem como devem ou que
com rezam devam ser castigados com justiça o fareis asy como comvyer
e desta maneira se provera ao de meu serviço e sera sem escamdolo
dos homens.
E muito vos emcomendo que asy o façais e o emmendees de maneira
que saiba eu que aproveytou a lembrança que diso vos fiz e muito vo lo
gradecerey.
Esprita em Thomar a bij dias de Setembro.
Dioguo Neto a fez de 1528.
Rey.
Em baixo:
Outra tal pera Dom Amrrique sobre o escandolo que se recebe das
mas palavras que diz aos omens.

(B. R.)
2692. XIII, 9-14 — Carta de el-rei a Fernão Martins Evangelho
anunciando-lhe que seguiria carta na armada seguinte. Tomar, 1526,
Setembro, 7.— Papel 2 folhas. Bom estado.

