nome e en seu carego do dicto Lop' Affonso mandey escrever e fazer
e[m] no dicto logar do Juyzo e[m] ele soscrevy per mha mão e meu
sinal acustomeado e[m] el pugi que tal e (lugar do sinal público).
(A. E.)

2814. XIV, 3-22 — Doação feita por el-rei D. Dinis, de igrejas à colegiada de Santa Maria de Alcáçova da vila de Santarém. 1308, Fevereiro,
28. — Pergaminho. Bom estado. Selo pendente.
2815. XIV, 3-23 — Carta de el-rei D. Manuel pela qual fez mercê a
Manuel Carvalho, seu criado, do offcio de recebedor das vendas e direitos
do bispado de Viseu, Évora, 1519, Junho, 17. — Pergaminho. Bom estado.
Selo pendente.
2816. XIV, 3-24 — Escambo feito por Mor Esteves com Leonor Gomes,
sua filha, como testamenteira de seu marido, Gonçalo Gomes, pelo qual teve
uma quinta junto de Bucelas, termo de Lisboa. Lisboa, 1371, Abril, 16. —
Pergaminho. Bom estado.
2817. XIV, 3-25 — Carta do imperador Maximiliano a el-rei D. Manuel na qual lhe pedia que fovorecesse Diogo de Aro. Lira, 1517, Março, 24.
— Pergaminho. Bom estado.
Maximilianus divina favente clementia et romanorum imperator semper augustus ac Germanie Hungarie Dalmacie Croacie etcª rex archidux
Austrie dux Burgundie Brabancie e t c comes Palatinus et serenissime
princeps frater et consanguinee carissime salutem.
Cum incremento mutui fraterni amoris et omnis boni intelliget serenitas vestra ex litteris serenissimi filii nostri carissimi regis catholici
et serenissime filie nostre carissime ac specialium fidelium nobis dilectorum civium magistri et scabinorum oppidi nostri Antwerpie que pro
parte fidelis nobis dilectl Didaci de Haro familiaris nostri a serenitate
vestra pro satisfactione equitatis fieri desiderantur. Et licet prefatorum
serenissimorum filiorum ac subditorum nostrorum intercessio apud eam
non sit modicum habitura pondus ne tamen nos precipue tam grato
famlliari nostro qui et nobis et dicto serenissimo filio nostro non minus
liberaliter quam impigre inservivit deesse videamur eandem serenitatem
vestram majorl etiam studio hortamur et pro mutua nostra benivolentia
enixe etiam rogamus velit in re tam equa quam justa communi omnium
voto nostro satisfacere seque ita exibere erga agentes nomine ipsius
Didaci ut re ipsa cognoscat et omnium nostrum intercessionem sibi non
vulgariter profuisse et serenitatem vestram summum justicie esse
zelatorem cui nos etiam parem vicem ornai fraterno officio reddere
non erlmus immemores.
-
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Datum in oppido nostro Lyra die xxiiij'" menais Marcil anno Domini
M.D.xvij. Regnorum nostrorum romani xxxij jo Hungarie vero xxvijm°.
Maximillanus
Ad mandatum Caesarie majestatis proprium.
Ja... Spieragel

(A. E.)
2818. XIV, 3-26 — Carta de foral que dera o prior do Hospital de
Jerusalém aos moradores de Proença-a-Nova. 1244, Março. — Pergaminho.
Mau estado. Copia junta.
2819. XIV, 3-27 — Compra de uma quarta parte de uma herdade,
em termo de Évora, feita pelo Doutor Gonçalo de Azevedo. 1501, Fevereiro, 17. — Pergaminho. Bom estado. Copia junta.
2820. XIV, 3-28 — Carta de el-rei D. Fernando pela qual confirmou
aos moradores de Santiago de Cacem os privilégios que lhes tinha concedido el-rai D. Pedro. Lisboa, 1368, Julho, 23. — Pergaminho. Bom estado.
Selo pendente. Copia junta.
2821. XIV, 4-1 — Confirmação (traslado da) da doação feita por
D. Frei Lopo Dias, Mestre da Ordem de Cavalaria de Cristo, a Femão
Martins Coutinho, por seu casamento com D. Leonor Lopes, dos lugares
de Ericeira, Mafra e Enxara dos Cavaleiros. 1509. — Papel. 4 folhas. Bom
estado. Copia junta.
2822. XIV, 4-2 — Carta de doação (traslado da) feita por el-rei D. Dinis a Pedro Afonso, seu. filho, da terra de Gestaço, com todos os seus termos. Lisboa, 1326, Abril, 7. — Pergaminho. Bom estado. Copia junta.
2823. XIV, 4-3 — Doação feita à rainha D. Beatriz de todas
dades e possessões que Fernão Sanches tinha em Santarém e seus
tirando apenas as casas junto de Alviela para lhe serem cantados
sários por sua alma. Santarém, 1335, Março, 1. — Pergaminho. Bom

as hertermos,
aniverestado.

2824. XIV, 4-4 — Este documento encontra-se no Maço 5 de Cortes,
N." S — Relação dos privilégios, isenções, liberdades, que el-rei D. Filipe I
prometeu que seriam guardados aos portugueses quando estes o jurassem
como seu rei. 1580, Março, 20.
2825. XIV, 4-5 — Escritura da doação que el-rei de Ceilão, D. João,
fez no ano de 1580 à Coroa de Portugal. Columbo, 1580, Agosto, 12. —
Papel. 5 folhas. Bom estado.
Em nome de Deus amen. Saybam quoamtos este pubriquo estromento
de doasam virem como no anno do nasimento de Noso Sennhor Jhesu
Christo de mil e quinhentos e oitenta annos aos doze dias do mes d'Agosto
do dito anno nesta cidade de Columbo e sua forteleza da riha de Sellam
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