lações que sobre ello aseemtar capitollar e fezer comprireemos manteremos e faremos compriir manter e gardar em todo como nas capitolações
e asento que dello fezer for decrarado e contyudo e asy como o fariamos
se por nos mesmo e presente nosa pesoa fosse capitollado e asentado a
booa fee sem cautella engano nem malicia compriimdo porem e satisfazeemdo os reys e senhores com que ha dita paz e amizade asemtar em
todo o que pellas ditas capytolações e aseemtos forem a nos obriguados
compriir.
Outrosy lhe damos todo noso compriido e (sic) poder que elle posa
fazer guerra e ha mamdar fazer por mar e por teerra a todos os reys
e senhores da Imdia a quem lhe parecer que por noso serviço e mais
seguro a8eemto de nossas cousas se deve fazer.E depois de começado de
a dita guerra lhe fazer posa asentar e dar tregoa por aquelles tenpos que
lhe beem parecer e acerqua dello possa fazer e faça o que por mais noso
serviço ouver porque pera todas estas cousas e cada huua dellas lhe
damos todo noso imteiro e compriido poder e mandado especian.
E este mesmo poder teera e lhe damos naqueles que a sua chegada
achar em alguua quebra ou gueerra com nosas jeemtes. Porem lhe mamdamos dar deste poder e allçada que lhe asy damos esta carta per nos
asynada e asellada do sello redomdo das nosas armas pera per ella ussar
como aquy he comtyudo quamdo se oferecerem os casos per que ho deva
fazer.
Dada em a nosa cidade de Lixboa a vynte e sete dias de Fevereiro.
Amtonio Carneiro o fez anno de Noso Senhor Jhesus Christo de mill
e quinhemtos e cynquo.
El rey
(Lugar do selo)
Poder do capitam moor
Dom Antonio
Dom Antonio
(B. RJ
2807. XIV, 3-15 — Atestação em como no porto de Lisboa se carregaram de açúcar duas naus inglesas. 1606, Março, 13. — Pergaminho. Bom
estado. Três selos de chapa.
Omnibus ad quos praesentes literae pervenerint.
Nos ministri serenissimi domini nostri regis in Telonio portus Londini
salutem.
Quum Petrus de Bruhesa mercator oneravit apud civitatem Lisboae in
quadam nave vocata Diana de London unde Gulielmus Thorne erat navarchus decem cistas saccharorum et in quadam alia nave vocata vulgo
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Seaflower de London unde Lucas Whetstom erat uavarchus sex cistas
saccharorum ad civitatem Londini praedicti transportanda.
Vos per praesentes certiores facimus quod praedictus navarchus
cum omnibus praedictls mercimoniis hue in portum Londini praedictum
ia mensibus Julii et Octobris ultimis praeteritis naves appulerunt et quod
Phillippus Burlimachi mercator habitans Londini praedicta mercimonia ex
dictis navibus in portu praedicto axonerata excepit et vectigalia ac omnia
alia inde debita serenissimo domino nostro regi bene et fideliter persolvit.
Proinde quam cautionem a Petro de Bruhesa vel ab aliis quibuscunque
in hac parte cepistis eandem ils secundum foederis pacti conditiones relaxetis ut aequum est.
In cujus rei testimonium sigilla officiorum nostrorum praesentibus
apponi fecimus.
Datis in Telonio portus Londini praedicti decimo tertio die mensis
Martii stilo Angliae anno Domini millesimo sexcentesimo sexto annoque
regni praedicti serenissimi domini nostri Jacobi Dei gratia Magnae Britannie Pranciae et Hiberniae regis fidei defensoris etc quarto.
V» Elmrhirste. Coll.
Jo: Mongetr et Comp.
Jlu. Sayer et supinsorum.
À margem, lugar dos selos.
(A.

Ej

2808. XIV, 3-16 — Carta dada por Martim Anes aos moradores de
Avelanada e Almafala, na qual declarava os foros que lhe deviam pagar.
1220, Novembro. — Pergaminho. Bom estado.
2809. XIV, 3-17 — Privilégio dado aos espingardeiros. 1487, Abril,
19. — Pergaminho. Mau estado. Copia junta.
2810. XIV, 3-18 — Carta de el-rei D. Afonso IV, pela qual confirmou
os privilégios da vila de Santiago de Cacém. Évora, 1325, Abril, 20. —
Pergaminho. Bom estado.
2811. XIV, 3-19 — Mercê do ofício de porteiro-mor a Cristovão de
Melo. Lisboa, 1539, Janeiro, 18. — Pergaminho. Bom estado.
2812. XIV, 3-20 — Carta de privilégio a Maria de Faria para que, em
Palmeia, ninguém possa fazer sabão, nem vendê-lo, sem sua licença. Évora,
1535, Janeiro, 30. — Pergaminho. Bom estado.
2813. XIV, 3-21 — Protestação feita pelo bispo de Lamego e outros
a quem el-rei dera poder para marcarem as fronteiras de Portugal com
Leão. Aldeia do Bispo, 1296, Janeiro, 14. — Pergaminho. Bom estado.
In nomine Domini amen.
Conhoscam todos aqueles que este presente atormento virem que na
era de mil e trezentos e trimta e quatro anos sabado quatorze dias

