414. II, 5-16 — Carta de D. João de Meneses a D. João III pedindo
licença para se retirar da Cúria. Roma, 1548, Junho, 12. — Papel. 2 folhas.
Bom estado.
Senhor
Vosa Alteza sabe como vym e como a mynha estada foy ao som
do pouco tempo que parecia que estas cousas podião tardar em se concertarem hou desconcertarem e pois imda asi estão ha tamto. Beyjarey
as mãos ha Vosa Alteza mamdar me licemça pera me poder ir tamto
que este neguocio tomar detremynação e asemto e creyo eu que pode
fiar de mym qu'emquanto eu qua no puder servir ja não tomarey
nem a quero por mais que polo tempo que se pasaraa em lhe mamdar
no recado e em Vosa Alteza me mandar yr qu'ymda que não seja
multo pera mym serya muito prejudicial alcamçar me qualquer mes do
imverno por mynha emfermidade e eu houso a falar em mynha saude
porque ha não desejo nem a vida senão pera servir Vosa Alteza cuja
vida e reall estado Noso Senhor guarde e acrecemte.
De Roma a xij de Junho, 1548.
Feitura de Vosa Alteza.
Dom João de Meneses
(B. RJ

415. II, 5-17 — Carta de Pedro Dominico para D. João III a respeito
dos negócios da Inquisição. Roma, 1542, Julho, 27. — Papel. 4 folhas.
Bom estado.
Senhor
Por Baltesar de Faria que chegou a esta corte o primeiro dia deste
mes recebi hua de Vossa Alteza na qual me manda que porquamto o
iffamte Dom Amrrique o emvia ca sobre algums negoceos da Imquisição
e assi sobre certos breves que Sua Santidade them comcedidos a christãos novos que em tudo aquillo que me a mi parecer ser serviço de Vossa
Alteza e o dito doutor me requerer o ajude e trebalhe como Vossa Alteza
por me fazer merce de mym comfia e em ho mais remetendo se as
cartas que o dito iffamte me screve.
Senhor porque Vossa Alteza seja certo que emquamto posso nom
deixo de servir a Vossa Alteza e obedecer a seus mandados em saber
que ele vinha por servir a Vossas Altezas lhe mandei ao caminho dous
homens meus pera lhe mostrarem as pousadas. E eu fui a o receber e
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