Dada en Cibdad Rodrigo veynte dias de Otubre era de mill e tresientos
e treynta e tres annos.
Gutier Xemenes la mando faser por mandado del rey e de la reyna
Doña Maria e del inffant Don Enrrique sa tuytor e guarda de los regnos
de Castiella e de Leon.
Yo Bartholomeu Peres la fis escrevir.
(A. E.)
2768. XIV, 1-15 — Carta do infante D. Afonso de Castela, pela qual
fez doação à rainha D. Beatriz, sua filha, da vila de Elche com todos seus
termos. Torres Vedras, 1295, Julho, 7. — Pergaminho. Bom, estado.
Sabham quantos este stromento virem que na villa de Torres Vedras
en presença de mim Joham Martiinz publico tabeliom da dita villa e das
testemuyas que adeante son scritas a muy nobre senhor Donna Beatriz
pella graça de Deus rayña de Portugal e do Algarve mostrou a mim
sobredicto hua carta seellada do seello do chumbo do rey Don Afonso de
Castella da qual carta tal he o teor:
Conhosuda cousa seya a todos quantos esta carta vyrem como eu
infante Dom Affonso filho do rey Don Fernando herdeyro en Castella
e en Tolledo de Leon e de Galliza de Cordova e de Murça con plazer del
rey meu padre e da rayfia Donna Berengella dou e outorgo a Donna
Beatris mha filha e a todolos outros filhos que eu en Donna Moor
Guylhelmez ouver Elche por herda con montes e con fontes e con pastos
con entradas e con saydas e con todos e con todos (sic) seus termhos
e con todas sas perteenças assy como Elche as ouve en tenpo dos mouros
que ha ayan pera dar e pera vender e pera empenar e peraa canbhar e
pera fazer della como de seu. Demays mando e outorgo que Donna Mayor
Guylhelme tenha Elche e la esquime en todos los seus dias e que leve
ende todas aquellas rendas e todos aquelles dereytos que eu hy ey e devo
aaver mays que ella nem ombre por ella non aya poder de dar nem de
vender nem de empenar nem de canbhar nem alhear Elche nem nenhOa
daquellas coussas que ha Elche e a seus termhos perteessen e de polos
dias de Donna Mayor Guylhelme que fique Elche livre e quite e entregamente assy como sobredicho he a Donna Beatris mha filha e a seus irmãos
aquelles eu en Donna Mayor Guylherme ouver.
E porque esta mha doaçon seya firme e mays estavil mandey fazer
esta carta seelada do meu seello de plomo.
Fecta carta apud Guadalf ajaram infante exp (?) ultima die et menssis
Decembris. Era milesima duzendezima ouetuagesima secunda.
Gunãisalvus Conchensis episcopus confirmat. Martinus Martini magister Ordinis Tenpli in tribus regnis hyspanus. Pallagius Petri corrigie
magister milicie Ordinis Sancti Jacoby confirmat. Petrus Johanis magister
millicie Ordinis de Alcantara confirmat. Gundissalvus Ramigii filius
dompni Ramigi Fruhelas confirmat. Didacus Lupi alferiz domni regis
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frater supradicti confirmat et Lupus Lupi frater ejus filius dompni Lupi
Didaci de Faro confirmat. Et Alfonssus Teli tunc tenes Cordu Ban confirmat. Et Johanea Alfonsi frater ejus filius dompni Alfonssi Telli et
Johanes Garcie filius dompni Garcie Ferrandi confirmat. Petrus Nunis de
Gozman confirmat. Et Nunius Guillelmi et frater ejus Petrus de Gozmam
confirmat. Et Alvarus Egidii filius dompni Egidii Nalrrici confirmat.
Fernandus Roderici Maçanede confirmat. Petrus Lupi de Farana confirmat.
A qual carta leuda
Donna Beatriz rayña de Portugal e do
Algarve pedyo a mim sobredicto tabeliom que lhy desse ende o teor.
Feyto foy en Torres Vedras ... sete dias ... do mes de Julho. Era de
mil e trezentos e trinta e tres.
Testemunhas frey Domingos Gallego e Vicente Romeu e eu Joham
Martiinz tabelliom da dicta villa per mandado da dicta Rayña Donna
Beatriz este teor scrivy e meu signal (sinal do notário) hy pusy (i).
(A. E.)

2769. XIV, 1-16 — Doação que o concelho da vila de Elvas fez a
el-rei D. Afonso n i do montado de sua vila. 1258, Novembro, 15. — Pergaminho. Bom estado. Selo pendente.
2770.

XIV, 1-17 — Apontamentos que pertenciam

ao mosteiro

de

Santa Clara da Vila do Conde a respeito de sua alfândega e jurisdição.
1547, Janeiro, 4. — Papel. 28 folhas. Mau estado. Copia junta.
2771. XIV, 1-18 — Doação que Martim Vasques, senhor de Gois, fez
a Alvaro Vasques e a Gil Vasques, seus irmãos, de todos os herdamentos
em Tavira e seus termos e em Estremoz. Gois, 1342, Maio, 18. — Pergaminho. Bom estado.
2772. XIV, 1-19 — Caderno em que se dão os nomes de todos os
moradores das vilas de Alenquer, Arruda, Azambuja, Castanheiro, Povos,
Vila Franca, Alverca e seus termos, que el-rei mandara fazer a Diogo
Fernandes, escrivão da sisa de Alenquer. 1497, Novembro, 29. — Papel. 34
folhas. Bom estado.
2773. XIV, 1-20 — E s c a m b o feito entre el-rei D. J o ã o I e o arcebispo
e cabido de B r a g a , a respeito da jurisdição da m e s m a cidade. S a n t a r é m ,

1406, Julho, 25. — Pergaminho. 12 folhas. Bom estado. Selo pendente.
2774. XIV, 2-1 — Carta de venda a Diogo Lopes de um quinhão de
herdade, em termo da vila de Beja. Beja, 1497, Junho, 30. — Pergaminho.
Bom estado. Copia junta.

(') No livro «Extras» fis. 187 v.» há uma outra pública-forma deste manuscrito dada em Alenquer a 26-1-1288 de que nos servimos para reconstituir partes
deterioradas do presente documento. Entre a copia da leitura nova e o manuscrito
transcrito aqui, há diferenças gráficas, de colocação de testemunhas, de tabelião etc.,
mas não de contexto.
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