2880. XIV, 6-6 — Bula do Papa Paulo III, Romani Pontificia Providencia, pela qual foi provido o cardeal Francisco do título de Santa Cruz
em Jerusalém, o Mosteiro de São Martinho de Catamores e a igreja
paroquial de São Bartolomeu de Vila Flor. Roma, 1534, Dezembro, 23.—
Pergaminho. Bom estado. Copia junta.
2881. XIV, 6-7 — Bula do Papa Leão X, Grata Familiaritatis Obsequias, pela qual dispensou Antonio Guideti, conego de Lisboa, seu familiar, para poder ter dois benefícios que vagassem, um secular e outro
regular. Roma, 1515, Setembro, 8. — Pergaminho. Bom estado. Selo pendente de chumbo.
2882. XIV, 6-8 — Sentença dada a favor da igreja de Povos, pela
qual lhe foram julgados os dízimos da Lezíria de Albocatim. Lisboa, 1570,
Agosto, 14. — Pergaminho. Bom estado. Copia junta.
2883. XIV, 6-9 — Breve do Papa Clemente V i n no qual se queixava
da perturbação que em Portugal se fez à jurisdição eclesiastica chamando
ao juízo secular as pessoas que eram isentas pelos sagrados cânones e
pelo qual recomendava que todos se abstivessem de tais abusos. Roma,
1594, Agosto, 2. — Pergaminho. Bom estado. Copia junta.
2884. XIV, 6-10 — Bula do Papa Leão X a respeito da jurisdição que
devia ter o Geral de São Francisco dos Observantes e tambem no que
devia exercitar os conventuais desta mesma Ordem, chamados claustrais,
que já tinham sido extintos em Portugal. Roma, 1517, Junho, 12. — Impresso, 4 folhas. Copia junta.
2885. XIV, 6-11 — Bula do Papa Pio IV, contra os religiosos apostatas e que viviam fora de seus conventos. Roma, 1560, Abril, 3. —
Impresso. Mau estado. Copia junta.
2886. XIV, 6-12 — Bula (traslado da) da Inquisição. — Papel. Bom
estado.
2887. XIV, 6-13 — Súplica feita ao Papa por parte de el-rei D. Sebastião, como grão-mestre da Ordem de Cristo, a respeito da igreja de São
Salvador da Lagoa. Roma, 1561, Março, 5. — Pergaminho. Bom estado. Selo
pendente.
2888. XIV, 6-14 — Breve (?) a favor de D. Manuel de Morágua, a
respeito dos frutos de várias igrejas. Roma, 1520, Julho, 12.—Pergaminho. Bom estado.
2889. XIV, 6-15 — Bula do Papa Paulo V pela qual recomenda a
el-rei, D. Afonso, bispo da Guarda. Roma, 1609, Dezembro, 9. — Pergaminho. Mau estado. Copia junta.
2890. XIV, 6-16 — Atestação de Antonio Priolo, doge de Veneza, a
favor de Nicolau Bitamine. 1621, Março, 1.--Pergaminho. Bom estado.
Selo pendente de chumbo.
Antonius Priolo Dei gratia dux Venetiarum etc.ª
Universis et singulis praesentes inspecturi significamus quod Nicolaus Bettamini notarius In officio provisorum ad
qui die prima
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preteriti subscripsit et sigilavit fidem per quam videtur armo millesimo
sexcentesimo quinto Januarii scaricatum fuisse in doana publica a Navi
Pno Thoma ( ? ) Ramei quedam arca zucari ut in ea. Necnon supradictus
Nicolaus qui subscripsit fidem sub die prima preteriti ut in hanc civitatem
pervenit anno millesimo sexcentesimo quarto Decembris Navis Sancta
Maria P."u> Joannes Breich. Neckt ex qua scaricate fuerunt quedam
merces ut in ea est notarius in dicto officio bonae opinioni cujus subscripsi ac fideliter publicavi plena fides adhibita.
Datum in nostro ducali palatio die prima Martii indictione prima
mllleslmo sexcentesimo vigesimo primo.
(Locua sigili pendentis) (*)
(A. E.)
2891. XIV, 6-17 — Bula (traslado da) dada a respeito da união dos
hospitais. 1512. — Papel. Incompleto. Bom estado.
2892. XIV, 6-18 — Carta de Afonso Sanches, senhor da vila de
Campo Maior, para que os juizes e alcaides entregassem a el-rei a dita
vila com todos seus termos e direitos, pois lhe fora vendida. Santarém,
1318, Outubro, 28. — Pergaminho. Bom, estado.
2893. XIV, 6-19 — Doação que fizeram a el-rei, Pedro Anes e Urraca
Afonso Abril, dos herdamentos que eles tinham recebido de João Martins
e D. Urraca Abril, em troca da aldeia do Lamegal, com seu padroado. —
Pergaminho. Bom estado.
2894. XIV, 6-20 — Carta de el-rei D. Afonso II pela qual confirmou
a Egídio Sanches, filho de el-rei D. Sancho I, a terra de Sarzedas que seu
pai lhe dera por doação. Coimbra, 1220, Dezembro, 31. — Pergaminho.
Bom estado.
2895. XIV, 6-21 — Carta pela qual el-rei mandou tomar para si um
herdamento, chamado Santa Cruz, nas Bouças. Coimbra, 1282, Junho, 5. —
Pergaminho. Bom estado.
2896. XIV, 6-22 — Instrução pela qual se ordenou qual o modo de
proceder na causa do conhecimento da bastardia de D. Martinho de Portugal, arcebispo do Funchal. 1530. — Papel. Mau estado. Copia junta.
Ista est informatio et modus secundum quam et quem in regno
Portugaliae erit procedendum et debet procedi ad executionem literarum
apostolicarum sive brevis in lite et carta ilegitimatatis reverendi patris
domni Martini a Portugalia archiepiscopi Funchalensis.
Et primo serenissimus rex habet constituere quem magestati suae
placuerit suum regium et sui regni Portugaliae procuratorem fiscalem in
amplissima forma citra tamen revocationem quorumqunque procuratorum per suam magestatem hactenus constitutorum ad cartas et presertim

O) Noto: Revisto pela Reforma das Gavetas.

