2775. XIV, 2-2 — Escritura de dote feita por Joana Correia a sua
sobrinha, Leonor Marques, para quando ela casar com João Lopes, de
umas casas térreas e outras propriedades na vila de Almada. 1554, Julho,
5. — Pergaminho. Mau estado. Copia junta.
2776. XIV, 2-3 — Carta de el-rei D. João II, pela qual fez mercê a
D. João de Meneses, capitão da cidade de Tânger, do quinto de todos os
tributos que os mouros pagavam ou viessem a pagar aos reis de Portugal. Tavira, 1489, Julho, 13. — Pergaminho. Bom estado. Copia junta. Selo
pendente.
Dom Joham per graça de Deus rey de Purtuguall e dos Alguarvea
daaquem maar em Africa senhor de Guinee.
A quamtos esta nosa carta virem fazemos saber que queremdo nos
fazer graça e mercee a Dom Johan de Meneses guovernador da casa do
primcepe meu sobre todos muyto amado e prezado filho do nosso Comselho
e capitam da nosa cidade de Tamjer teemos por bem e queremos que elle
aja o quimto de todo aquello que os mouros das paazes da dita cidade nos
paguam e ao diamte paguarem.
E porem mamdamos ao noso comtador da dita cidade e ao almoxarife
della e a quallquer outro a que esta carta for mostrada e o conhecimento
della pertemcer que lhe façam asy acudir com o dito quimto e lho leixem
livrememte aver sem duvida nem embarguo alguu que lhe a ello ponham
porque asy he nosa meercee
Dada. em a nosa villa de Tavilla aos xiij dias de Julho. Joham do
Porto a fez anno do nascimemto de Noso Senhor Jhesu Christo de mlll
iiif 1 xxxix.
Esto emquanto tever a capitania da dicta cidade.
El rey.
(A. E.)

2777. XIV, 2-4—Carta de coutagem de Vila Nova de Cerveira.
Almeirim, 1513, Novembro, 21. — Pergaminho. Bom estado.
2778. XIV, 2-5 — Carta de el-rei D. Afonso V, pela qual fez doação
ao príncipe D. João, seu filho, da vila de Buarcos. Évora, 1466. Dezembro, 18. — Pergaminho. Bom estado.
2779. XIV, 2-6 — Posse tomada por D. Beatriz, duquesa de Saboia,
filha de el-rei D. Manuel, das terras de Monte Calerio com todos os seus
castelos, rendas e direitos que lhe tinham sido dados por escritura, por
seu marido, Carlos de Saboia. Monte Calerio, 1521, Dezembro, 12. — Pergaminho. Bom estado.
In nomine Domini nostri Jhesu Christi amen anno ejusdem currenti
millesimo quingentesimo vigesimo primo indicione nona et die Jovis duodecima mensis Decembris in Monte Calerio in Generali Conpilio centum et
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