Papa pareceraa que o perdão se revoga por Vossa Alteza nom ser dele
contente e esse nuncio seja loguo vyndo. E cando depois Vossa Alteza
quyser a Enquisyção concertar vos eis co Papa mylhor que co nuncio laa
e amainando cada um seu pouco far se aa tudo mylhor e tudo a vosa
instancia e petição e com mais contentamento dum cabo e do outro. Perdoe me Vossa Alteza por lhe fazer tantas lembranças e depois da data e
mande nos Vossa Alteza muito decraradamente o que faremos. Neste
maço que vay ao nuncio vay o breve pera Vossa Alteza e por esse maço
hyr seguro e por guardarem ordens a esse nuncio quiserão que fosse
dentro nele e nos detlverão este coreo tres dias o qual parte sesta feira.
Dez d'Abryl amtes de jantar 1534.
Criado de Vossa Alteza que suas reaes mãos beyja
Dom Anryque Meneses
(B. R.)
435. II, 5-37 — Carta do bispo do Porto a D. João III a respeito das
coisas do Concílio Tridentino. Roma, 1547, Novembro, 7 — Papel, 12 folhas.
Bom estado.
Sennhor
Ate o começo do mes de Setembro esteverão muyto pouquos perlados
em Bolonha e todos erão italianos e não se fazyão comgregações geraes
e os legados me mamdarão dizer a Veneza que queryão fazer ssessão em
Setembro e comgregações geraes e emtão me vym a Bolonha omde me
elles fezerão muytas homras e presemtes. E amtes que eu chegase eram
vymdos os embaxadores e perlados de Framça que estavão em Tremto
amtes que no comcillio de laa se mudase e tãobem erão chegados de
Roma muytos perlados italyanos. E estamdo pera se fazer a ssessão amtes do dya assynado chegou a Bolonha o fisqual do emperador pera protestar de nuhftate por parte de Sua Magestade e que não obedeceria o
que se fezese aly na ssessão fazemdo se ela. E nesta conjunção Dom
Dioguo de Memdoça embaxador do emperador asemtou com ho cardeal
Fames que o Papa mamdase que se não fizese a ssessão no tempo que
estava assynada nem se detrymynase o dia em que se faria e por ysso
se não fez nem se ssabe ao presemte quoamdo se fara porque despoys da
morte de Pero Luis esta Plazemça pollo emperador e dyz se que elle a
não alarga te agora a nymgem e o Papa lhe pede muy apertadamente
que a restetuya a cuja he. E dizem que ho emperador respomde que ò
duque Outaveo neto do Papa he seu jemro e que elle ha d'oulhar por elle
e por suas coussas e se avera com elle como com jetnfo danido a emtemder que lha dara quoamdo for tempo. Taobem querem (1 v.~) afyrmar
que mamdou dizer a Sua Santidade que nam quysese ter imtelygemcias

com outras pessoas porque não era aquelle o camynho pera se alcamçar
Plazemcia. Disto dizem que estão o Papa e os netos muy descomtemtes
e que tornão muy depressa apertar com ho emperador que se declare
se lha quer dar ou não. Praza a Deus que não ssoceda daquy alguum
gramde trabalho a christandade e muyto dano ao comcillyo no qual ao
presemte não esta o Papa resoluto com ho emperador porque o Papa quer
que se faça em Bolonha e o emperador imsyste em Tremto. E porem
mais quysera que ho emperador imsystira ssobre a reformação da igreja
que ssobre o lugar do comcillio porque ssobre ysto dizem muytas coussas.
£ se o emperador nam restituir Plazemça não sey como o Papa se comcertara com elle. A Bolonha vem muytos perlados framcesses e são ja
vymdos oyto e todavya allguas pessoas de autorydade e que ssabem
destes negoceos querem dizer que ho comcillio que ha de ir avamte e que
ho emperador se ha de comcertar com ho Papa. E taõbem dizem que nos
luteranos apertão que lhe dem comcillio e que querem estar ao que se
nele detrymynar e aquy veyo agora hua carta delles ao Papa ssobre ysso
mas o certo do socesso do comcillyo aimda se não sabe. E estamdo a
cousa nestes termos em Bolonha despois de eu ter votado em allguas
comgregações chegou ahy o padre frey Jorge que hya de Perossa omde
estava o Papa e me dise como as cousas da Imquyssição se não acabavão
de comcluir e serya muyto bem ir eu falar ao Papa. E porque eu taombem
desejava de lhe falar na reformação da christandade e na Imquyssição e
o Papa tinha dado a emtemder que desejava de me vir eu me vym a
Roma com lycemça dos legados dizemdo que vynha beijar os pees ao
Papa e falar lhe em allguas coussas de importamela e nas da Imquyssição
de Portugal. E lhe dey conta dos christãos novos que vynhão de Portugal
baptizados em nacemdo e se estavão circumcidamdo em Ferara e Ancona
que era as portas do comcillyo e que se aquyllo assy avya de ser pera
que era fazer comcillio pera remedear as coussas que estavão ao lomge
poys se não remedeavão as que estavão a porta. E os legados me respomderão que eu (2) devya de ir ao Papa porque o caso era pera isso e elles
lhe spreverão ssobre o negoceo. E emtão me vym a Roma e mandey pedyr
audiemeia a sua gente e Baltassar de Paria pedio ao cardeal Sancta Flol
que ssoubese do Papa o dia da audiencia a qual me Sua Santidade deu e
nela lhe dise o que nesta dyrey.
Item em chegamdo ao Papa lhe beijey o pee e despoys lhe dise que
eu vynha de Bolonha do comcillio como elle saberya por hua carta dos
legados que ja tinha vysta a beijar os pees a Sua Santidade e falar lhe
em allguas coussas de importamecia. E o Papa me recebeo com muyto
amor e gassalhado e me dise que elle tinha emformação da pessoa que eu
era e do fruyto que fazya no comcillio que me encomendava que eu quysese estar nele e pelo seguir o que fazya dizemdo me outras palavras
que por mynha imssuficyemcia não mereço e dizemdo me amtre ellas
que era rara avis. Eu lhe torney a beijar os pes polio que me dise e
elle me abraçou e beijou na face. E emtão lhe pedy por merce que me
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quysese ouvir duas cousas em que lhe queria falar hua que toquava ao
comcillio e reformação da christãodade e outra que toquava a Imquysição
de Portugal e a Vossa Alteza e amtes de lhe fazer esta fala soube de
Baltasar de Faria que ho negoceo da Imquyssição não era despachado.
Respomdeo me que sy. E emtão lhe dyse. Santissimo Sennhor nosso eu
ssou huu perlado que de mais lomjes terras veyo ao comcillio e porvemtura que menos demtes tem e allguns perdy des que nelle estou e tenho
muytas despesas com. pouqua remda e tyve muytas razoes pera me
poder escussar desta vymda asy ao que dise como tàobem ter muyto
trabalhado em allguas coussas de servyço de Deus e del rey meu sennhor
em que ocupey a vyda. E porem porque esta obra importava tamto ao
bem da unyverssal igreja e Sua Santidade e el rey meu senhor me mandarem que vyese a ela o fiz. E des que emtrey no comcillyo Vossa Santidade podera ssaber que nunqua outro respeito tyve em meus votos ou em
obras senão a Deus e o que ao presemte lhe queria dizer fazya por comprir com o descarguo de mynha comciencia. Emtão lhe dise, Beatissymo
Senhor se jumto de Vossa Santidade me achara quoamdo comvocou o
comcillyo nunqua lhe conselhara que chamara pera estirpar as heressyas
(ív.) e reformar a igreja jumtamemte porque os comcillios da reformação as vezes se fazem bem e outras mal e (quoamdo a reformação não
he perfeyta desautoriza toda a doutryna que se faaz contra os hereges.
E por isso eu fora de parecer que pois Vossa Santidade tem ho poder
do comcillio e o seu que elle por sy reformara a igreja e que no comcillio
se comdenaram as heresyas e se se ysto assy fizera o comcillio se acabara em muy poucos dias. E pois ja hera passado a conjumção daquelle
tempo agora lhe dirya o que me parecia que se devya fazer. Emtão lhe
dise que huu comcillio bem feyto era a mays eroyca e ecelemte obra que
neste mumdo pollos homens se podya fazer e feyto ao comtrayro era a
pyor e de que se mays conta devya dar a Deus e de mayor escamdalo
podya vyr a christaandade e que como dizya São Paulo boons começos
muytos os tinhão mas os fins eram dos perfeytos e alcamçavam nos
poucos e pois Sua Santidade começara hua obra tam eroyca e tam necessarea que elle lhe devya de dar fym. E que a igreja no mumdo era
como o estamago no corpo segumdo Sam Grysostomo. E que pera todas
as doemças do corpo se acudya a purgar ou ssamgrar e asy a todas as
heressyas e geras e desemssões de primcipes o remedeo era purgar a
igreja. E que dezya São Grysostomo que por todos os comselhos a que
se o filho del rey Salamão chegara serem dos moços afastamdo se do
comseilho dos velhos perdera quassy todo seu reyno e asy se os eclessiastlcos se não tornasem aos canones apostolliquos e comselhos dos doutores
ssanctos o reyno da christandade se acabaria quassy todo de perder e
que lembrase a Sua Santidade quoamto era perdido em seu tempo da
christandade por heressyas e polas terras dos christãos que os turquos
ocupavão e que tudo ysto procedia da igreja se não purgar. E pois nestes
tempes o Deus fizera primcipe de sua igreja da qual de levamtara sua
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cassa tamto no temporal e lhe ficava tam pouquo tempo pera gozar a
vyda do mumdo que elle quysese fazer a Deus pois podya o mayor servyço que nunqua despois de São Pedro primcipe eclesiastico fizera como
era reformar a igreja em tempo que ela mais perdida estevera como (S)
agora. E que como se ouvese com Deus asy se avya d'aver corn ele e lhe
faria suas cousas como elle fezese as de Deus e se doutra maneira se
ouvese porvemtura em sua casa o semtiria e que eu tinha por sem duvida
que se elle não reformase a igreja que avya de reformar o seu socessor e
se a elles não reformasem que hos principes temporaes avyão de fazer
reformar e se por aquy não vyese que Deus o avya de fazer e que se o
elle fezese serya corn muy gramde rigor e a custa de Sua Santidade ou
do seu socessor porque nam podia durar o estado eclesiastico nos termos
em que estava sem remedio dado pollos homens ou por Deus. E que São
Paulo dizya que mylhor era cair nas mãos dos homens que nas de Deus
no rigor dos castigos. E que pedia a Sua Santidade que hua tamanha
glorya e merecimento com Deus e memoria eterna no mundo não quysese
que ganhase outro pomtifice e que a quysese elle ganhar e que se lembrase quão celebrado era de memoria immortal o gramde Ynocemcio
tercio polo gramde Comcillio Lateranemse que fizera e a ymfamya que
ganhara o Papa Lyão polo Comcillio Lateranemse que em seu tempo se
fez e que pera ele comprir com Deus neste caso per sy avya de reformar
a igreja e mamdar ao comcillio que laa danasem as heresyas ou reformasem tudo aquyllo que na igreja se devya de reformar e que a reformação avya de ser começar por Roma que era a fomte e causa das desordens
do toda a christandade e bem asy avya de reformar muytas coussas impartibus. E se Sua Santidade quysese saber as coussas que se devyão
reformar assy em Roma como impartibus eu lhas darya e que mamdase
dous cardeais estar comygo. E se elle ysto não fezese eu protestava pera
o dia do juizo em que mynha alma se apartase das carnes de dizer a Deus
ysto que lhe agora aquy apresentara e pedyr a Deus que lhe tomase
rigurossa conta de não dar o remedio necessario a christandade pois
estava em suas mãos e que lhe lançava que os grandes pecados não se
perdoavão amtes senão por gramdes vertudes como dezya Samto Ambrozyo n'apollegia de David e que todo o descurso e cullpas que elle amte
Deus tevera te agora (3 v.) se elle a tal obra fezese eu terya por sem
duvyda que não ssomemte lhe perdoaria Deus seus pecados mas que
aimda lhe daria muy gramde gloria e ffazemdo o comtrayro muy gramde
pena e que não cuydase que compria com Deus da maneira que o fazya
porque elle não dera poder ao concillyo pera reformar as desordens de
Roma e que quoamto a reformação impartibus eu era testemunha de
vysta que não avyam dez bispos no comcillio que ha quysesem. E poys
ysto eTa manyfesto elle não cuydase que compria com Deus no comcillio
da maneira que ho fazya e pera que Vossa Santidade ssaiba que ha não
querem os perlados apomtei lhe alignas coussas muyto sustamciais que
se no comcillio ja ordenarão e que não hyão como compriam e por ysso
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eu protestara pupricamemte e que fora soo na protestação de maneira
que eu yrya ao comcillyo polo obedecer e por ell rey meu senhor mo
mamdar mas não por esperar remedio dos males da christandade nem
era aquele o comcillio com que se os hereges avyão de emmemdar pois
nam vyào ha reformação verdadeira se doutra maneira se não fezese.
E que se Sua Santidade quysese por sy fazer esta reformação escusara
requerymemtos e paixões com hos primclpes e as defremças sobre o
lugar do comcillio. E que pois eu tinha comprido com Nosso Senhor em
o que a Sua Santidade tinha dyto e ao comcyllio a mym me não restava
mays que poder me ir em boa ora com lycemça de Sua Santidade. E que
quoamto a segumda cousa que lhe avya de dizer era ho mundo estar muy
espamtado em tempo que as heressyas erão tantas e que ha Ytalya
estava toda chea dellas Sua Santidade não ordenar que ouvese Imquyeyção
jeral. E que a mym me parecia que se a isto não acodyse a Italya se avya
de perder porque as heressyas creciam e Sua Sanctidade nam querya dar
o remedio que hera por Imquyssição perfeita pola christandade como ja
fora ordenado no Comclllio Lateranemse. E que não ssomemte a não
punham mas que a hum primcipe tão crystianyssymo como era el rey
meu senhor e tão obydientissymo a See Apostolliqua e que tamto acrecemta a christandade nas Imdias e outras partes de seus d) reynos e
que tão continuas geras tem com imfieis nas indias e em Afryqua Sua
Santidade lhe dava tamta molestia ssobre a Imquyssição que lhe pedya
pera seus reynos. E que Sua Santidade não ssomente lhe negava muytas
vezes as graças mas aimda neste casso lhe negava a justiça de Deus e
que tal primcipe avya de ser comvydado com justiça e comssolado com
muytas graças e que eu era testemunha de vysta que a Imquyssição
pedira elle e imssystia nela soo polas gramdes ofemssas que ssoubera
que a Deus se fazya em seus reinos daqueles hereges e que boa prova
disto era o muyto gasto que nysso tinha feito sem confiscação de fazenda
nem imterese seu amtes perdya muitos vassalos que muyto dinheiro
levavão de seus reynos. E que bem manifesto estava agora a necesydade
que avya da Imquyssição laa pois tamta ssoma de christãos que seus
pays levarão a baptizar por suas vontades se vynhão a Ytalya tornar
judeus e cyrcumcidar e o que pyor era vyrem faazer ysto nas terras
da igreja as portas do comcillio e de Roma e dar lhe Sua Santidade
privillegios que lhe não possão tomar comta das heressyas em Amcona.
JE que como avya Deus de primytir que Sua Santidade quysese que el rey
meu senhor os delxase sair do reyno pera se vyrem tornar judeus nas
terras da igreja pollo imterese que delles avyam que lhe pedya por merce
que tal coussa não pedyse a el rey meu senhor e que lyvrememte lhe
comcedese a Imquyssição e que lhe rogase com ella pois ssabla quão
necesarea era naqueles reynos e que pusese este negoceo em mãos de
primcipe tão catolliquo e que tanto follgava de servir a Deus e comprazer
Sua Santidade. E que quysese por Imquyssyção na Italya e nas terras
da igreja. E alem destas coussas lhe dise outras. Socedeo querer tosque-
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nejar Sua Santidade porque a pratica durou muyto e como elle tosquenejava eu me calava e elle tornava a encomemdar me que fosse avante
e por vezes se alevantou e passeavamos por hua cassa e a pratiqua
durava e o discursso foy de muytas coussas alem das que aquy diguo. E
despois de ter falado emtão me respomdeo que elle folgava Uv.) muyto
de ter ouvido o que lhe disera e o ystymava muyto e o zello amor e vehememcia com que lho representara e que eu quysese dar lembramça aos
cardeaes seus netos daquelas coussas todas que se avyam de reformar.
E que me encomemdava que eu me quysese ir ao comclllio e que elle
proverya no casso. E que quoamto ao que lhe dezya da Imquyssição e das
coussas del rey meu senhor que Sua Magestade era aquelle que lhe eu
dezya e que nessa conta o tinha e que lloguo se despacharia aquele negoceo da Imquyssição e se faria tudo muyto bem e que elle desejava
muyto comprazer a Sua Magestade. E a toda esta pratiqua foy presemte
Baltassar de Farya. E despois della acabada lhe falamos ambos nas
vytoreas que o governador de Vossa Alteza na Imdya ouvera contra os
turques e imfieis e nos muytos que delles matarão posto que fose com
perda de allguns vassalos de Vossa Alteza. E que estas vytoreas erão
muy dynas de se fazer dellas muyta memoria no conssistoreo. E aimda
que elle tinha ja allgua enformação follgou de ouvir o que lhe disemou
e me parece que se falou e falaria aimda mays nysso no consystoreo.
E praza a Nosso Senhor que apos estas vytoreas de outras muytas a
Vossa Alteza contra os ymyguos da fee catolyqua. E parece me serviço
de Deus e de Vossa Alteza poys aquy estaa a cabeça da christaandade
quoando vem as novas das taes vytoreas a Portugal spreverem se lloguo
qua muy perfeita e verdadeiramemte porque se faaz qua gramde casso
das vytoreas contra os turquos na Imdya.
Item despois de falar ao Papa me emformey de quoaes erão os cardeaes muyto zelossos ao servyço de Deus e ssoube que ho Teotino e o de
Inglaterra erão omens com que se podya ffalar no que toquava a reformação da christandade e deputados pera as coussas do comcillyo e pera
ha Imquyssição e secretamente ffaley com elles e lhes dise todo o que
passara com Sua Sanctidade persuadymdo hos a que elles quysesem
imssystir com ho Papa na reformação da igreja e Imquyssyção jeral da
christandade e em special na de Portugal não dizemdo a Sua Santidade
como lhes falara porque a mym me parecia que o negoceo estava em
termos pera nelle se fazer (5) fruyto e elles me receberão com os braços
abertos com gramde comtemtamemto e alegria tyvemos llomgas pratyquas de açaaz importameia a resposta que me derão não he pera papel.
Item porque fuy emformado que ho despacho que o Papa tinha asemtado com ho cardeal Crecemelo ssobre a Imquissição não era boom nem
o queryão dizer a Baltassar de Faria e o queryão remeter ao nuncio
torney ao Papa e lhe dise. Padre Santo eu me querya partir pera o comcillio daquy a tres ou quatro dias como Vossa Santidade mamda e lhe
venho a beijar o pee. E porem porque el rey meu senhor ha de ssaber que
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vym aquy me dara muyta cullpa se me partir amtes que ho negoceo da
Imquyssição se despache. Por ysso follgarya de saber se he despachado
pera me poder partir. E elle me respomdeo que despois que lhe eu falara
estevera nysso e o tynha quassy despachado e lhe parecia que ho despacho
era comceder a Vossa Alteza a Imquyssyção como lha pedyra e que ficase
na eleição dos chriatãos novos estarem no reyno ou sayrem se e que
saimdo se desem fiamça de tamtos mill cruzados. B eu então lhe dise.
Padre Sancto muyto me maravilho de tal despacho se dar neste casso
a hum primcipe que como Vossa Santidade sabe tamto trabalha por
estemder a christandade e por ystirpar as heressyas de seus reynos com
muyta despesa sua e como ja lhe tinha dito estaa manyfesta a sua petição ser justissyma pois tamtos christãos novos baptizados em nacemdo
se vem tornar judeus porque la ha Imquyssição e o não podem la ser.
E dizer Vossa Santidade que datam fiamça quoamdo se sayrem que não
yrão pera terra de imfieis que monta mais yrem se pera tera de imfieis
que pera Amcona tera da igreja omde se elles todos vem circumcidar
e lhe destes privyllegio que lhe não possão tomar conta se são judeus
nem trazem synal pera se saber se o ssão e todos os que se de Portugal
saem se vão a Amcona ou Ferrara omde se circumcydão tãobem e vão
a ysnoga judayzar como eu agora vy muytos christãos novos ahy judaizar
que foram baptizados em Portugal em nacemdo e deles queymados em
estatuas e outros se vão (5 v.) a Veneza e outros a Turquya de maneira
que tamto monta yrem se a huns lugares como a outros e com ese privillegio que lhe Vossa Santidade quer dar se poderam todos tornar judeus
sem yrem a terra de imfieis pollo qual a mym me parece que el rey
meu senhor ha de receber muyto descomtemtamento com tal expedição
e a não aceptara nem ha d'aver teollguo (sic) nem pessoa do seu Conselho
nem christão que lhe outra coussa comsselhe. E deve se Vossa Santidade
de lembrar que lhe pede coussa justa e que não somemte lhe deve ffazer
justiça mas fazer lhe muytas graças poys ve como he catolyquo primcipe
e que não imsyste nysto senão por Deus e quoanto deseja obedecer a
See Apostolliqua e comprazer a Sua Santidade. Boa testemunha he o
comcilio que se ora faaz ao qual me mandou vyr de Veneza omde estava
e mays me parece que polo que Vossa Santidade deve a Deus devya de
por Imquyssição na Italya e primeiro nas teras da igreja pois tudo esta
cheo de heressyas luteranas e destes que agora judayzão vymdos de
Portugal. E elle me respomdeo que elle sabya Vossa Alteza ser primcipe
crystianyssymo e asy o mostrava em suas obras e que alem disso sabya o
amor que lhe tinha nas obras que a seus netos ffazya asy no bispado de
Vyseu com Farnes como emcomemdar ssuas coussas a Santa Flol. E que
porque eu era ornem letrado e procurava de Deus ser servydo fose falar
ao cardeal Crecemelo e lhe apresemtase tudo o que a Sua Santidade
dysera e que elle acabaria de comcluyr este negoceo como cumpria
damdo a emtemder que comtemtaria Vossa Alteza. E llogo me fuy a
Farnes e lhe dise tudo o que passara com Sua Santidade com allguas
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coussas mays que fazyão ao proposyto. E elle me dise que eu falase ao
cardeal Crecemelo e que elles falarião loguo ao Papa ambos. Fuy me ao
cardeal Crecemelo e lhe dyse como o Papa me mandava a elle pera que
eu lhe dese conta do que tinha dyto Sua Santidade porque estava em
lloguo despachar este negoceo como compria a serviço de Deus e comtemtamento de Vossa Alteza. E lhe dise tudo o que tinha dito ao Papa
e o emvergonhey fortememte e alem diso lhe dyse que oulhase quam
poucos primeipes tinha ja na See Apostolica (6) que lhe fosem obydyemtes e que não quyssesem escamdalizar huu tal primeipe tam imjustamemte. Elle me deu gramdes descullpas e jurou que desejava muyto
servir Vossa Alteza e que elle falaria a Sua Santidade e que esperava
em Deus o negoceo acabar se bem. E Baltassar de Faria faaz em todos
estes negoceos mays do que poode com a alma e com o coração e com
muyto trabalho do seu sprito.
E despois de ter passado o que diguo neste negoceo sayrão com
outro despacho em que tirarão do primeiro a eleição do sair dos christãos novos fiquar a elles porque era a primcipal comdição que eu imssystia que se tirase. Tornamos a repliquar Baltassar de Faria e eu quoamto
as outras comdições. E eu faley a Farnes hum pouco rijo e a Crecemcio
e não aceptamos o despacho dizemdo lhe eu que a Imquyssiçãom não
avya d'estar atada o primeiro ano porque era contra servyço de Deus.
E que se Sua Santidade comeedese aos christãos novos que não se premdesem no primeiro ano temdo cullpas que aquele acabado lhe comeedera
outro e que desta maneira se comeidia a Imquyssição a el rey nosso
senhor com pyor despacho do que ategora a tyvera. E sem falar ao Papa
me dise o cardeal Crecemcio que tãobem tirariam esta comdyção e que
nos contemtasemos ir o despacho com as outras comdyções. E todavia
tornamos a imstar em que se tirasem as outras comdições e que ficase
a comfisquação pois Vossa Alteza querya e sobre ysto tive gramdes
alltercações. E porque lhe eu dezya que me querya partir e elles desejavam muyto que eu fose ao comcillyo me dise o cardeal Crecemcio. O Papa
não quer que vades daquy descomtemte. E tornarão a sair com outro
despacho em que comcedyão a Imquyssição lyvre com estas comdições
ssoomemte a saber que não ouvese confisquação pollos dez anos como
acyma diguo e que dous anos se procedese como nos outros crymes e que
se não emtregasem a curia secular no primeiro ano. E porem que imquyrysem e se premdesem. E despois deste despacho socedeo ter eu outra
vez hua audiemeia muy larga com no Papa em que me quis falar ssobre
o comcillyo e ssobre a reformação (6 v.) da christandade e respomder ao
que lhe eu tinha nysso dito e começamdo a pratiqua lhe dyse que duas
coussas vyera falar a Sua Santidade a saber sobre a Imquyssição de
Portugal e ssobre o comcillio. E quoamto a Imquysyção lhe torney a repryquar damdo lhe muytas razões por omde o despacho me não parecia
boom porque a Sua Santidade constava os christãos novos cometerem
muytas heresyas e tãobem lhe constava não ha pedir Sua Alteza por
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nhum tmterese poia lhe largava a conflscaçam por tamtos anos. E que
bem ssabya elle que era outra bula da Imquyssição disera que se nao
procederia mays que tres anos sicut in cetiris criminibus e despois os
prorogara e assy prorogaria estes dous. E poys isto era contra dereito
quysese mamdar tirar esta comdiçào do despacho e que não quysese
negar na Imquyssyçam que lhe el rei meu senhor pedya aquylo que ho
direito lhe dava e que a huu primcipe tão obydiemte a See Apostolliqua
e tamto seu amiguo parecia forte coussa negar lhe justiça e mays em
tempo que Sua Santidade tinha tão poucos primcipes que ho obedecesem.
E que Vossa Alteza imssystia tamto nesta Imquyssição porque a primeira
pedia do fumdamento dos hereges crerem desobedecer a See Apostolliqua
e a segunda desobedecer aos primcipes temporaes como se vyra em
Germanya polo qual Sua Santidade ha muytos dias que ouvera de oferecer a Vossa Alteza o que lhe elle pede. Sua Santidade me respomdeo
com palavras muytos louvores de Vossa Alteza e que lhe aprazya de
tirar aquela comdição e despois de lhe eu por ysso ter beijado o pee no
discursso da pratiqua me dise que elle asemtara aquele despacho que
ultimamemte se dera em que hya esta comdição com os cardeaes seus
netos e Crecemcio e que por ysso eu disese ao cardeal Sancta Frol que
lhe falase e que elle respomderya e faria tudo o que fose razão e que
aquela comdição dos dous anos se posera em allgua recompemssa do que
damtes se comcedera aos christãos novos que era poderem se sair do
reyno. E esta pratica acabada me falou nas coussas do comcillyo largamemte dizemdo que elle querya que ho comcillyo se fizese muyto bem
e lyvrememte e se reformasem todos os abussos e que porem tãobem
queria (1) que os primcipes não quysesem por dillações no comcillyo e
outras coussas que nesta não diguo e eu lhe repliquey que se Sua Santidade queria que ho concillio se fezesse como cumpria e elle fose bem
feito serya a milhor cousa que nunqua fizera e se não que serya a pyor
e de que mayores escamdalos nacirião. E pois elle detrymynava de o
comcillyo se fazer nos lugares em que elle tinha poder que agora era
tempo de se fazerem nelle as coussas necessareas a christandade porque
doutra maneira se diria que não se ffazya cousa boa senão em Tremto
ou em outras partes em que dizyão que as teras não erão ssuas. E que
os omens falavão lyvres e os de Sua Santidade o fazyão por força. E que
mais merecimemto amte Deus e homra de Sua Santidade serya fazer
agora a reformação lyvremente que em outro tempo e outros lugares em
que deryão que a fazya por força. E que como lhe ja tinha dito no comcillio não se detrymynavão na reformação outras coussas senão as que
os legados ofereciam e que aquelas não muyto poucas e de menos importamcia e que aimda aquelas parecião a muytos peruados duras e por
ysso que Sua Santidade devya de mamdar ao comcillyo as coussas que
se devyão de reformar e que eu lhas daria. Aquy me respomdeo que lhe
parecia muyto bem o que lhe dezya e que elle follgaria que eu escolhese
em Roma allgum cardeal com que cumunyquase todas as coussas que me
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parecesem necessareas a reformação da igreja e lhas dese. Aquy lhe beijey
o pee por tamanha merce e beneficio que a christaandade queria ffazer.
E emtão lhe dise que Sua Santidade conheceria mylhor os cardeais que
pera ysto erão ydoneos e elle me respomdeo que ho cardeal Teotino desejara sempre reformação e que se querya eu aquele. Dise lhe que sy. O
quoal cardeal Teotino ssabya o que eu passara com o Papa na primeira
audiencia e levamtava as mãos a Deus por aver no mumdo quem tal
disese ao Papa. E Sua Santidade me fez muytas graças que lhe pedy
com tamto amor e palavras que eu certo nam poderey nunqua merecer
a Nosso Senhor e me dise que loguo demtro em dous dias cumuniquase
tudo o que na reformação me parecese necessareo com ho cardeal Teotino. E audiemcia acabada me fuy ao cardeal Samta Frol e lhe dey
conta do que passara com ho Papa ssobre a Imquyssição e como Sua
Santidade estava detrymynado de mamdar tirar a comdição dos dous
anos e que somemte ffyquase no despacho nam se comfisquarem (7 v.)
as fazemdas por dez anos como Vossa Allteza querya e não se emtregasem a curia secular no primeiro ano. E que me mamdara que lhe disese
que lhe fose falar per se acabar de dar este despacho. E não posso dizer
a Vossa Alteza quoam desejoso estaa o Papa de se lhe fazer a vomtade
e ystimou muito mamdar me a Bolonha e asy todos os cardeaes. Os
legados spriverão ao Papa por mym ssobre as coussas da Imquyssição e
parece que polio que de Portugal s'espriveo de quão boom Vossa Alteza
agora era de comtemtar nas coussas da Imquyssição foy coussa multo
defeculltG.su chega lias aos termos em que estão e não se remeterem laa
ao nuncio. E na verdade allguas vezes dey a emtemder ao cardeal Crecemcio e ao cavaleiro Golino cryado de Farnes que la vay que nam cuydase nymgem que se avyam d'acabar as coussas do cardeal Farnes noa
negoceos de Vyseu com ficarem por acabar as da Imquyssição que erão
de Deus e del rey nosso senhor e quem la fose sem ellas yrem acabadas
hya gastar dinheiro e tempo em vão.
Item despois fuy estar com ho cardeal Teotino e apurey em huu
gramde caderno as coussas que me parecião dynas de se reformarem
no comcillio asy de Roma como as outras. E verdadeiramente que he o
prazer tamanho neste cardeal por ver o negoceo nestes termos e ver
aquelas coussas que lhe ofrecy que mynha alma he muyto comsolada.
Ordene Nosso Senhor tudo a seu servyço porque os tempos estão muy
prigossos e ha qua gramdes imdicios de aver gera e rotura emtre o
Papa e o emperador e de Framça ajudar ao Papa. E se assy ffor ou o
comcillio se disolvera ou acabara em breve tempo. Aquy ha muytos cardeais framcesses e outros que aimda que ho não sejam de nação ssão
no de vomtade. E agora deytou o Papa o capello a huu framces muyto
privado del rey de Framça da casa de Guyssa e ssobrinho do cardeal
de Lorenha o qual veyo aquy a recebe lo e trazya ja o barrete que lhe
laa o Papa mamdara. E dizem que se ha de tornar. E este se diz que
umgio el rey por ser prelado a que ysto pertemce por razão de sua pre-
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lazya veyo muyto acompanhado e corrya a posta segundo dizem com
setemta ou oytemta e todos muy bem tratados. Foy atassalhado no paço
no aposento de Farnes.
(81) E tamto que faley ao cardeal Teotino e lhe dey por sprito as
coussas que se devyam de reformar na igreja fuy falar ao Papa e lhe
dise como tinha feito o que me mandara com ho cardeal Teotino e dado
por sprito o que se devya reformar per Sua Santidade ou pollo comcillio.
Elle me respomdeo que follgava muyto e detrymynava de reformar a
igreja verdadeiramente. E que mandava llogo chamar o cardeal Santa
Cruz legado do comcillio pera asemtar com elle como ysto se ffezese
e que com elle cumuniquaria o que lhe eu deixava. Isto fiqua asy asemtado mas não sey o que socedera nem se se fara esta reformação dizemdo
mais que por eu ser pessoa mamdada por Vossa Alteza e represemtar o
reino de Portugal e ter as calydades que elle ssabya e feito no comcillio
o que tinha emtemdido me encomemdava muyto que eu quysese ir me a
Bollonha e resydir nelle. E eu lhe dise que asy o faria e lhe pedy por
merce me dissese se era acabado de despachar o negoceo da Imquissição
e se se tirara do despacho a comdição que se procedese por dous anos
sicut in cetiris criminibus. Elle me respomdeo que lhe parecia que serya
despachado porque cometera aos cardeaes seus netos e Crecemcio que ho
despachasem. E preguntei lhe se se tirara do despacho aquela comdição
dos dous anos porque ja as outras todas erão tiradas senão a confisquação
que Vossa Alteza ofrecera e o entregar a curia secular no primeiro ano.
E o Papa me respondeo que tirada seria no despacho. E tenho qua emtemdido seguindo Baltassar de Faria tãobem me dise que Dom Migel da
Sylva cardeal trabalha tudo o que pode por servir Vossa Alteza neste
casso da Imquysyção.
Item estou em tamta necesydade e tão despesso que me foy necesareo tomar agora aquy em bamquo mill e trezentos e tamtos escudos
e se o comcillio se não acabar em breve não poderey estar qua mais
porque não me queria meter em mais dividas das que ja tenho. Sua
Santidade he contemte que moremdo eu no comcillio ou allguu tempo
despois com dividas que se pagem ate tres mil cruzados das remdas do
bispado pois com tamtos prigos de minha pessoa estou trabalhamdo polo
bem da igreja unyversal. Pelo qual beijarey as mãos a Vossa Alteza que
se Deus de mim desposer nestes tempos mamde pagar a dita soma de
sua fazenda ou aos perlados de Portugal ou aja por bem de eu aver esta
graça de Sua Santidade que elle folga de fazzer.
(8v.) Item amtes que me partise quis ssaber se asemtarão os cardeaes o despacho da Imquyssição de maneira que ho Papa mo disera que
lho mamdara fazer a saber que a Imquyssição fose livre e que somente
ficase a condição de se não confisquarem os beens como Vossa Altsza
ofrecera e que se não entregasem a curia secular no primeiro ano. E
ssoube que asy hia o despacho do que acabey de fiquar comtemte por me
parecer que vay como cumpre a servyço de Deus e de Vossa Alteza e
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cuydo que me fez Deus gramde mercee vyr a Roma neste tempo pera o
poder servir e a Vossa Alteza. E porem agora que ha Imquyssição vay
desta maneira eu serya de parecer que pera não vyrem qua argumemtos
fallssos de christãos novos e pera asosegar essa jemte que se ssay de
seus reynos e se tornar pera laa outra Vossa Alteza ordene como se proceda por allguns tempos mamssamemte e com muyta temperamça e nao
com ho rigor do direito que ha Imquyssição he comcedida porque dahy
se seguira não se vyrem tornar judeus muytos que no farão se la ouver
rigor. E tãobem me parece que com muyta defeculdade se hão de conservar nesses reynos se for feita com ho rigor do direito nem serya de
parecer que se posese em muytos lugares polos poucos omens que ha
pera ysso.
Item poys o Papa tamto follga de comprazer Vossa Alteza do que
eu sou muyto boa testemunha justa cousa sera que nos negoceos de Viseu
a que vay o cavaleiro Golyno Vossa Alteza mostre ao Papa quoamto
follga de lhe fazer nelles a vontade porque tudo o que lhe fezer crea que
lhe merece o Papa segundo nelle conhecy. E este cavaleiro Golyno me
parece muyto boom homem e ao que emtemdy procurou tudo o que pode
por levar boom despacho a Vossa Alteza. E dizem que he sobrinho do
cardeal Sanctlquatro que Deus tem que foy gramde servidor de Vossa
Alteza.
Item Baltassar de Faria tenho emtemdido que tem servido Vosa
Alteza muyto bem em todas as couasas que de seu servyço se ofrecem
o que faz com muyta dellygemcia e cuydado e não perde ponto. Vive
homradamemte e com gasto porque asy cumpre pera ffazer os negoceos
e de outra maneira elle não teria autoridade que qua he muy necesarea
pera os negoceos de importamcia. He dyno de merce e homra pera exempro dos outros homens folgarem de servir. Neste negoceo da Imquyssição
tem feyto muyto servyço a Deus e a Vossa Alteza segumdo o que tenho
emtemdido o qual foy huu dos mays defecultossos negoceos que nesta
corte se ha tratado ha muytos anos segumdo os gramdes adversarios
que teve e Baltassar de Faria fez nelle tudo o que posyvel (9) lhe foy.
Eu como aquy chegey possey em huu moesteiro do Carmo que estaa
perto do paço e a mynha famylya e cavallgaduras estava em outras
cassas alugadas e elle veyo llogo a mym e me pedyo que quysese ir
poussar com elle. E por me parecer que era serviço de Vossa Alteza me
fuy a sua cassa poussar e deyxey a mynha famillya omde estava. E
ystyve em Roma huu mes ate se acabar o negoceo a saber vymte dias
em cassa de Baltaasar de Faria e dez amtes que me partise no mosteiro
do Carmo por estar mays perto do paço pera os negoceos.
item estamdo as coussas da Imquyssição nos termos que aquy diguo
e temdo emtemdido Balthassar de Faria e eu que o despacho que se
avya de dar ultimamente era da maneira que nesta dise em o qual se
tiravão todas as comdições dos outros despachos excepto a da comfisquação e que não se emtregasem a curia secular no primeiro ano dise
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o cardeal Crecemelo a Baltassar de Faria peramte Farnes que o primeiro
ano se avya de imqueryr dos christãos novos mas nào se avyam de
premder e elle respomdeo que Vossa Alteza não avya d'aceptar aquele
despacho e dise ao cardeal Crecemcio. Vossa Senhoria não dise ao bispo
do Porto que esta comdição era tirada do despacho. E o Crecemelo lhe
dyse que não. E o cardeal D. Miguel da Sylva que estava aquela pratiqua acodyo e dise a Crecemcio. Vos me disestes que essa comdição era
tirada do despacho. E alem diso lhe dise muytas palavras em servyço
de Vossa Alteza segundo Baltassar de Faria me contou. E tãobem foy
elle emformado que aquela noyte se fora o mesmo Dom Migel ao Papa
e lhe falara muyto bem neste negoceo. E o cavaleiro Gobyno dava a
Baltassar de Faria e a mym todos os avyssos que sabya por se o negoceo
fazer bem. E como ysto soube fuy ffalar ao cardeal Crecemcio e lhe
faley rijo almda que cortesmente tudo o que compria e lhe dise que porque negava o que me tinha dito cem vezes a saber que a comdição de se
não premderem o primeiro ano se tirarya. E o que me a mym parece
porque elle tornou a por esta comdição foy porque o Papa me avya dito
que tirarya a comdiçãom que estava posta que se procedese por dous
anos (9 v.) sicut in cetiris crvminibus porque o cardeal Crecemcio desejava de htia destas comdições fiquar aos christãos novos. E elle me
respomdeo que em nhua maneira avya mays d'emtemder neste negoceo
e que se lamçara jaa delle. E mais cedo follgara eu de o elle ffazer segundo
o que se semtio e quão mal recebeo serem estas comdições tiradas. Daly
me fuy ao cardeal Santa Frol e lhe dise que estamdo eu pera me partir
por Sua Santidade me ter dito quão bem o negoceo da Imquysyção estava
despachado vyera a ssaber que Crecemcio querya deixar no despacho
aquela comdição de se não premderem o primeiro ano e que se este
negoceo se não tirase das mãos de Crecemcio não podia ter bom fym.
E que eu avya de tornar a Sua Santidade se allgua comdição se posese
no despacho mais que aquellas que me Sua Santidade dysera ou que
elle fose asemtar com Sua Santidade o despacho sem ir nele mays que
a confiscação por dez anos e não se emtregarem no primeiro ano a curia
secular. Dise me que asy como lhe eu dezya que ho despacho estava
boom e sem aquela comdição que agora queryão por cria elle que ho
despacho estava mas que pois se tal comdição querya porque elle yrya
logo a Sua Santidade e tudo se faria bem e que eu escussase ir laa poys
me espedira jaa porque elle dirya ao Papa que eu me não hia por esperar
ha comerussão do despacho. E o cardeal Samta Flol falou ao Papa e
asemtou o despacho sem se por nele a comdição de se não premderem
no primeiro ano que era a que Crecemelo querya por de novo. E porem
cuydo que se sprevera a Vossa Alteza allgua coussa de rogo acerqua
dallgua destas comdições. Mas o despacho estaa sem nhua comdição
tiramdo a confiscação e mays que se não entregem a curia secular no
primeiro ano. E como vy que todalas duvidas erão tiradas e o despacho
estava como compria dise ao cardeal de Sancta Flol se me poderya

partir ou averya aimda duvidas. Dise me que me partise em boa ora
pera Bolonha que tudo estava como dezya e asy o ffaço. E Baltassar de
Faria foy llogo falar com elle.
(10) E dyse me que o cardeal lhe disera o que me tinha dyto e que
eu me podia partir.
Item se fazemdo esta fuy avisado que ho Papa mamdara chamar
polla posta o cardeal Samta Cruz legado do comcullo como me tinha
dyto. Não sey se querera por em efeito allguas coussas dos apomtamemtos
que me mamdou dar a Teotino. E porem se ouver gerra que Deus não
permyta o comcillio parece que se acabara em breve ou garrara. Aquy
se diz agora que ho duquado de Crastro que vynha ao duque Outaveo
o derão a outro seu irmão que se chama Oracio despossado com a filha
del rey de Framça de que dizem que Madama estaa muy descomtemte
e se diz que ho emperador recebera ysto muy mal. E outras novas não
sprevo porque Baltassar de Faria cuydo que tem ese cuydado.
Item porque me pareceo que Dom Migel da Sylva me quererya ffalar
me goardey de todolos lugares omde nos podyamos encontrar.
Item pedy ao Papa que mamdase rezar e dizer myssa do bem aventurado Sam Gomçalo d'Amaramte e de seus millagres fomos testemunha
Baltassar de Faria e eu e a Sua Santidade aprouve e Baltassar de Faria
fica o carrego de tirar o despacho. E porem mylhor serya procurar Vossa
Alteza que se canunizase.
Item quoamdo me party de Veneza encomemdey muyto a Fernão
Rodriguez de Castelo Bramco que me sprevese todas as novas que das
cousas da india e do turquo podese saber das naos que hy vyesem d'Alexamdrya e elle me spreveo duas cartas ssobre ysso que com estaa vão
polas quaes Vossa Alteza vera o que diso se pode em Veneza ssaber.
Fernão Rodriguez faaz estas cousas por lhe parecer que cumprem a
servyço de Vossa Alteza e certo que a dellygemcia e vontade com que
as faz merece fazer lhe Senhor merce. E pois este ornem eataa tão promto
pera seu serviço e he pessoa que tem abylydade pera ysso Vossa Alteza
o não devya deixar perder e me faria muy gramde merce em o mamdar
ir (10 v.) por hua carta ssua ou do senhor inffante poys lhe jaa tem
feyto merce do que lhe mamdou dizer por mim. E provese a Deus que
todas as pessoas que de Portugal saysem ffosem em tanto conhecimento
e desejasem tãoto servir Vossa Alteza como este omem.
Perdoe me Vossa Alteza a muita leitura desta carta e os lugares
della em que allguas cousas vão postas porque se spreverão como ssocedião.
Beijo as mãos de Vossa Alteza cuja real vyda e estado Nosso Senhor
goarde acrecente e conserve.
De Roma a sete de Novembro de 1547 annos.
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