220. II, 2-22 — Carta de D. João III para o arcebispo do Funchal,
D. Frei Martinho de Portugal, sobre a Inquisição. S. d., (1532).—Papel
2 folhas. Bom estado. Cópia junta.

Reverendo in Christo padre arcebispo sobrinho amiguo.
Eu el rey vos envio muyto saudar como aquele que muyto amo e de
cujo vertuoso acrecentamento muyto me prazeria.
Vy a carta que me sprevestes que veyo com a resoluçam que o Santo
Padre tomou no despacho da sopricaçam que deradeiramente fiz sobre
o que tocava ao perdam dos cristãos novos e Imquisiçam e sobre ambas
as cousas me falastes nela largamente asy no pasado como no presente
e muyto vo lo gradeço e ey por certo que despacho tam desconforme de
minha sopricaçam tam justa e onesta e tam conforme ao bem daquela
materia pera Noso Senhor nela ser asy bem servido como ele sabe que
eu o desejo nam seria por mingoa de niso nom fazerdes e trabalhardes
quanto devies por meu serviço e vos fose posivel e quanto vos parecese
que podia aproveitar pera eu ser satisfeito em minha sopricaçam mas que
seria por o tempo e o modo que se la tem nos negocios vos nom dar
mais lugar.
Eu acerqua dos mandados do Santo Padre estou com aquela obidiencia com que deve estar filho tam obidiente como lhe sam e porem pareceo
me bem mandar dizer a Sua Santidade sobre a resoluçom que tomou
nestes despachos o que veres pela istruçam que com esta vos envio pera
juntamente vos e Dom Anrrique lhe falardes e dizerdes de minha parte
o que vos encomendo muyto. E mando que loguo como esta virdes ambos
façaes e insistaes no conteudo na dita minha istruçam com toda instancya e com tanta demostraçam a Sua Santidade do que niso diguo e
aponto que veja que nom he outra minha tençam senam desejar que esta
obra se faça de modo que Noso Senhor seja nela servido como o deve ser.
Pero posto que asy vos diga que o façaes e mostres todo desejo na brevidade do despacho asy o proseguires e apertares que se posa pasar tempo
de tres meses sem detryminadamente se tomar conclusam no que agora
vos mando que ao Santo Padre fales porque por alguuns respeitos de serviço de Noso Senhor e meu contentamento o ey asy por milhor e o modo
que tenhaes pera asy ser escuso vos apontar porque ey por certo que o
tomares e fares asy como pera este efeito compre a meu serviço sendo
porem avisado e tendo grande cautela que ysto que vos digo desta dilaçam
da fynal conclusam trabalhardes por dilatar o tempo (1 v.) dos ditos tres
meses nam soomente a nam digaes a pesoa alguua nem o saiba ninguem
de vos mas que se nam posa presumir nem cuydar que o queres porque
o ey asy por muyto meu serviço. Porem se o Santo Padre por isto que
agora lhe avees de fallar pella ystruçam que vos emvio viese em me
conceder o que por deradeiro emviey sopricar e pedir que se me fizese
o aceytares e espidires disso as bulas e provisoeens necesarias porque asy
me averey por muito contente.
Item eu respondo ao cardeal Santiquatro a huua carta que me spreveo
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que veyo com estes recados pela qual muy conpridamente me deu conta
de tudo o que pasara no negocio des ho começo dele e o que ele niso
trabalhara e fizera culpando o tempo em alguuas cousas que pasaram
que nom deram lugar a se fazer o que eu queria e o que agora por deradeiro se fizera sendo ele presente no despacho por o Santo Padre o aver
asy por bem e lenbrando me alguuas cousas que lhe parecia acerqua do
modo que eu devya ter gradecendo lhe tudo e o amor que mostra nas
cousas de meu serviço e obras que nele faz asy como ele o merece e he
rezam.
E nesta carta lhe digo que eu vos mando e a Dom Anrrique huua
istruçam do que ao Santo Padre anbos fales e que vos mando que lha
amostres porque o ey asy por muito meu serviço e de feyto vos mando
que asy o façaes porque confio dele que em tudo o que poder aproveitar
acerqua do que vos mando que ao Santo Padre fales pela dita minha
istruçam folgara de o fazer pero da dilaçam dos tres meses que em cima
vos digo lhe nom dares parte nem ele o sentira de vos por modo alguu e
tende niso aquele boom recado que de vos confyo nem lhe mostrares a
outra segundo istruçam que vos envio pera vosa informaçam e pera o
que avees de fazer nos cassos nela contyudos.
Item se depois de falardes ao Santo Padre o que vos mando pela
dita istruçam vos parecer meu serviço despachardes este coreo e me
fazerdes saber por ele o que achastes nele e vos parece de sua tençam e
preposito fazey o e o manday secretamente com yso na brevidade que
vos bem parecer e se vos nom parecer necesario nam o façaes e o despachares quando vos parecer meu serviço o fazerdes e outra tal carta
como esta sprevo a Dom Anrrique.
Outra tal para Dom Anrrique.
(R. S. O.)
221. II, 2-23 — Sumário de algumas coisas respeitantes à primeira
bula que se concedeu à Inquisição. S. d., (1533). — Papel. 5 folhas. Bom
estado.
222. II, 2-24 — Apontamentos para se mostrarem ao Papa sobre a
forma de perdão que deviam ter os cristãos-novos e outras coisas. S. d.,
(1532). — Papel. 7 folhas. Bom estado.
Santissimo e beatissimo padre
Diz se por parte del rey de Portugal voso obidiente filho que sua tençam e zelo he que os cristãos novos de seus regnos e senhorios se emendem
e vivam como seja serviço de Deus e bem de suas almas e em modo que
cese o escandalo que os chatolicos cristãos recebem de seu mao viver o que
Vosa Santidade deve inteiramente de crer e que este he o seu fundamento
e motivo por que pede a Inquisiçam e nam outro e que asi deve de crer que
Sua Alteza e os do seu Conselho e seus letrados tem expiriencia desta gente
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