da Ordem d' Alcantara e o craveyro da dicta Ordem soubese per imquiryçam de testemunhas se o castello de Salvalião estava no reyno de Portugal
e estando o derybase e nam estando lho fizese saber o que achava o que
mandava a ryquerimento dos sobredytos craveyro e comendador pera
o que mandou o dicto juiz requerer o dicto craveiro pera o tirar da
dicta inquiryção e por nam vyr a sua revelia o dyto juiz tyrou R t a e
tantas testemunhas que lhe foram apresentadas por parte de Penamacor
per as quaes testemunhas se prova que Sallvalyão esta dentro da demarcaçam deste regno e que vyram de muitos anos atras aos de Penamacor
pesoir a dicta terra com seus gados sem contradyçam e que partyam
os reynos pera agoa d' Elija des honde ella nace ate onde se mete agoa
d'EUja no Tejo e que ouvirão sempre dizer que ja ell rey Dom Dynis
mandara ja derybar o dito castello de Sallvalião.
A proprya inquiriçam esta na Camara do concelho em puprica
forma e se tyrou do fecto que sobre a dicta terra então se tratou per
comisairos de Castella e Portugall que pera iso então foram mandados
aos dictos lugares da arraia. Tudo isto consta per o dicto estormento.
O fecto aynda nam pareceo nesta corte.
(A. X.)
2951. XIV, 8-17 — Ratificação a João Gomes da Silva da doação
que lhe fora feita da vila de Vagos, com todas suas rendas e direitos.
1412, Fevereiro, 26. — Pergaminho. Bom estado.
2952. XIV, 8-18 — Sentença que foi proferida a favor da Ordem de
Santiago de Espada contra o Cabido de Lisboa, a respeito da décima do
pescado do rio de Setúbal e outros. 1559, Maio, 29. — Pergaminho. Bom
estado.
2953. XIV, 8-19 —Doação da ilha da Madeira feita por el-rei
D. João II, ao duque de Beja, D. Manuel. 1489, Maio, 50. — Pergaminho.
Bom estado. Copia junta. Selo pendente de chumbo.
Dom Joham per graça de Deus rey de Portugall e dos Algarves
daqueem e daallem maar em Africa senhor de Guinee.
A quamtos esta nosa carta virem fazemos [saber] que esgardamdo
nos aos gramdes merecimentos de Dom Manuell meu muyto preçado
e amado primo duque de Beja e de Viseu sennhor de Covilhãa e de
Villa Viçosa etcª comdestabre de nossos regnnos e governador da Hordem
e Cavalaria do Meestrado de Christos e asy ao gramde e muy comjumto
divido que teem comnosco e ao amor e simgular afeiçam que lhe teemos
pollas gramdes vertudes e bomdades que delle conhecemos e que por
estes respeitos he gramde rezam de o acrecemtarmos e lhe fazermos
bem e mercee segumdo requere a gramdeza de seu Estado queremdo em
alguua parte a ysto satisfazer como a todo vertuoso rey e primcepe
convem de fazer primcipabnemte aaquelles que tam gramde leal e
verdadeiramemte e com tamto amor e acatamomto teem servido e serve
e ao diamte esperamos que servira.
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E asy por lhe fazermos graça e mercee nos de nosso moto propio
livre vomtade certa ciemcia poder absoluto sem no lo elle requerer nem
outrem por elle e de prezer e comsemtimento do primcepe meu sobre
todos muyto preçado e amado filho lhe fazemos pura imrrevogavell
doaçam amtre vivos valedoira deste dia pera em todollos dias de sua
vida e de hum seu filho mayor lidimo baram que ao tempo de seu falecimemto ficar e viver em nosos regnnos de Portuguall ou dos Algarves
daaqueem ou daalleem maar em Africa das nosas ilhas da Madeira com
todos seus portos direitos trabutos foros e remdas que a nos e aos
reis de Portuguall de dereito pertecem e com toda sua jurdiçam eivei
e crime alta e baxa mero misto imperio asy e pella guisa que as tinha
o liante Dom Amrrique meu tyo que Deus aja sem reservar pera nos
outra alguua cousa salvo aquello e naquelles casos que na carta e
doaçam a elle fecta era rezervado.
E porem mamdamos aos nossos veedores da Fazemda comtadores
corregedores juizes e justiças a que o conhecimemto desto pertecer que
leixem ao dicto duque meu primo e a seu sobcesor teer e aver lograr
e posuir as dictas ylhas da Madeira asy e com todollas clausollas cousas
e poderes em esta doaçam comtheudas.
A quall mercee e doaçam lhe asy fazemos sem embargo de quaaesquer leis e hordenaçõoes grosas openiõoes de doutores e façanhas capitolios de cortes jeeraaes nem especiaaes estillos ussos costumes que
comtra esta doaçam ou parte della sejam ou comtradigam porque tudo
casamos e anullamos e avernos por nhuum e de nhum vallor em este
caso quamto a esta doaçam ou parte della toca porque nosa mercee e
vomtade he de se em todo comprir e mamteer asy e tam compridamemte
como em ella he comtheudo.
E por certidam de todo e guarda sua lhe mamdamos dar esta nosa
carta asignada per nos e pollo dicto primcepe meu filho e aseellada
do nosso seello pemdemte.
Dada em a villa de Beja a xxx dias do mes de Mayo. Pamteliam
Diaz a fez de mil uij" 1 xxxix.
(as.) El rey
Princepe
(A. E.)
2954. XIV, 8-20 — Carta de confirmação a Pedro de Figueiredo de
trinta e dois mil réis. Lisboa, 1517, Janeiro, 30. Pergaminho. Bom estado.
2955. XIV, 8-21 — Notícia dos usos, costumes e número de gentes
que havia em Malaca e outras terras da Índia. 1510, Fevereiro, 6. Papel.
2 folhas. Mau estado.
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