Eu tenho dito a todos estes senhores a fineza que Vossa Alteza fizera
quando se la publicou o breve suspensivo da Imquisiçam e como todos os
letrados de sua corte eram de parecer que se nam obedecese e que so
Vossa Alteza fora de voto e mandara que se obedecese usamdo niso termos e palavras de principe cristianissimo o que foi mui louvado mas vejo
que logo lhes esquece.
O coadjutor de Verona he partido avera 3 dias pera o concillo. La
tera Vossa Alteza nele hum bom servidor. Com esta vai hua sua carta.
Tomas Delgilho o que levou o breve da dispensa do principe he
pessoa honrada e que sempre fes bos oficios em serviço de Vossa Alteza.
Eu tive necesidade de alegar co ele em muitas cousas e sempre o achei
imteiro. Nam obstamte que sei que foi cometido destes cristãos novos
pera que dese emformaçam em seu favor nas cousas da Imquisiçam e
lhe davam bom dinheiro. Mas ele nam tam somente nam quis receber
deles nada mas antes deu diso conta ao Papa e a Farnes. Dise me que
que (sic) Vossa Alteza lhe disera a sua partida (3 v.) que se lembraria
dele mas que co iso e sem iso seria sempre bom servidor de Vossa Alteza.
De Simão da Veiga nam tive novas depois que daqui partio. Duas
naos de floremtis sam partidas pera Lisboa avera xb dias com trigo.
Hua nao que se diz a Galega por mestre Arnao Fernandez de Lucas
Giraldes aribou aqui com atuns e partio avera 8 dias pera Cecilia caregar
de trigo pera Lisboa.
Ca se tem por nova que o emperador vira em, Italia. Os bispos de
Portugal s'esperam.
Noso Senhor o real estado de Vossa Alteza comserve por largos anos
a seu serviço.
De Roma a xxb de Março 1546.
Hum frade domenico castelhano amda aqui pedindo frades pera a
Imdia e que façam dous deles bispos pera irem ao Preste e a tera de
gimtios. Vossa Alteza me avise se quer que o ajude nlso ou se lho estorve.
Baltasar de Faria
(B. R.)
444. II, 5-46 — Carta do doutor Baltasar de Faria a D. João III na
qual lhe dava a notícia de vir uma bula de Inquisição, na forma que ele
pretendera, e outras coisas respeitantes aos cristãos-novos. Roma, 1547,
Outubro, 17. — Papel. 2 folhas. Bom estado. Cópia junta.
Senhor
Co a imfirmidade do Papa e depois co a niorte de Pedro Lois nam
se pode despachar o cavaleiro Ugolino fica co as esporas calçadas pera
se partir sem falta demtro de tres dias. Leva a bula da Imquisiçam livre
e na forma que a Vossa Alteza mandei.
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E quanto ao sair do reino tenho os tam emvergonhados e movidos
co rumor que fis co aqueles breves de salvo conducto que lhes descobri
cujo trelado tambem mandei que se fara niso quanto Vossa Alteza ordenar sem comtradiçam como de Perosa Ih'escrevi.
Asi que vemdo elles minha instamcia e a razam dela me someteram
corn tres partidos. O primeiro que damdo Vossa Alteza hum alvara seu
em que fose comtemte de soltar as comflscações por x anos o qual o
Papa dis querer ter secretamente por hiia maneira de satisfaçam que se
comtemtaria que os nam deixase sair e a lei que sobr'iso he feita fose
avante. O 2° que Vossa Alteza tomase todas as seguranças e cauções
que lhe parecesem necesarias pera os que se (1 v.) saisem nam fosem
a tera de imfieis e que as penas fosem pera o reino. E isto damdo lhes
Hcemça de sair. O 3o que os que se qulsesem sair deixasem os filhos.
Estes tais meos leva e porque eu nam quis ca comsemtir neles negando
sempre que Vossa Alteza nam m'escrevia em partidos polos respeitos
que por outras minhas tenho escrito senam que o deixasem em seu peito
porque desa maneira faria mais do que ca podesem desejar lhe deram
mais comisam secreta a qual o cardeal de Santa Frol me descobrio e o
mesmo Ugolino que disimule e faça que nam ve em evento que Vossa
Alteza nam queira vir em nenhua daquelas cousas e imsista na prohibiçam
mas que procure de em todo servir Vossa Alteza e nisto nam ha mais
que pedir. E semdo pola ventura caso que Vossa Alteza nam venha como
digo em nenhum destes partidos por algum respeito e imsistir na prohibiçam seja por termos que ao Papa nam pareça que se fas polo ofemder.
Quero dizer que se nam pregoe pollo reino e que baste a publicaçam que
se fez em Lisboa mas que se proveja todavia de sorte que se nam saiam.
E o breve que levara pera que se posam tomar as fazemdas propria
auctoritate aos que forem ou tratarem de ir a teras d'imfieis sera
quais vemdo o risco que corem de serem roubados e as opresões que por
ca pasam averam por menos imconveniemte tornar se ao reino e primcipalmente queremdo Vossa Alteza usar co eles de misericordia porque
agora seria o tempo ja que tem tudo em sua mão proprio pera fazer o
que quiser e com mais autoridade e reputaçam aças do negocio.
Porque fazemdo se quamdo mo Vossa Alteza escrevia tomaram os
cristão novos alem dos mais imconvenientes tamta soberba com se verem
partes pera dar torcedor (S) com sua saida que tornaramos aos trabalhos
passados e pretemdemdo que nam se compria co eles como esta craro que
aviam de fazer cada dia se poseram em se querer sair de sorte que dura
sempre este martriro. O que agora cesaria totalmente porque Vossa Alteza
sem mais pacto nem comdiçam somente de sua spomtanea e mera benignidade vira no que quiser.
E queremdo aimda Vossa Alteza largejar mais na cousa a efeito
d'asegurar de todo os que estam no reino e fazer tornar a ele os qu'estam
fora poderia mamdar requerer de sua parte ao Papa que por bula de
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Sua Santidade era comtemte de lhe alargar as comfiscações por x anos
com .tal que nela se declarase que isto se fazia a sua instamcia e isto
refeito que os cristãos novos estivesem co animo mais repousado vemdo
que por bula se lhes concedia. E semdo comcedida desta maneira seriamos
fora de receos de cuidar que per este nem por outro nenhum pomtifice
se podese prorogar nem os cristãos novos teriam niso que alegar em
algum tempo e tambem co estes ca se gainharia muita openião.
E se Vossa Alteza aimda quisese mais e que se desem os nomes das
testemunhas nos casos do ca. fl. como tambem m'escreveo o que eu sempre negei porque via que era lamear o negocio a perder totalmente como
tenho escrito goardamdo a cousa pera se poder fazer quamdo o negocio
estivese nos termos em qu'esta. Vossa Alteza cuide niso e avise me do
que for servido porque se algum tempo foi pera se fazer esto he agora
porque emtemdo que esta gemte coitada nam desejam al que tornar se
ao reino como disto teverem certeza.
De Roma a xblj de Outubro 1547.
Baltasar de Faria
(B. R.)

445. II, 5-47 — Carta de Fernão Martins Mascarenhas a D. Sebastião a respeito do Concilio Tridentino. Trento, 1563, Julho, 23. — Papel,
4 folhas. Bom estado. Selo de chapa.
Senhor
Deixei d'escrever a Vossa Alteza do processo deste concilio depois
das ultimas minhas nos primeiros e em xv e xx do passado porque de
continuo ouve tantas mudanças e contenções no decreto de residentia e
doctrina e 7o canone de ordine que não podia screver cousa que quando
la cheguasse nam tivessem passadas muytas outras em contrayro. Per
cima de tudo aprouve a Nosso Senhor que pararam todas as aflições nua
cessão a mais quieta alegre e copiosa que todas as passadas que se fez
segunda feira xv do presente. Quis dar esta boa nova a Vossa Alteza no
começo desta carta porque com menos desguosto lea o proceso das cousas.
Ho decreto de residentia como tenho scrito a Vossa Alteza foy encomendado aos cardeais de Loreyna e Madrutio e alguuns prelados castelhanos ao arcebispo de Bragua e a alguuns italianos. O qual depois de
feito nam aprouve aos ditos ytalianos dizendo que nam fora feito conforme ao mor voto dos padres os deputados diziam que se propusese em
congregaçam geral e se nam era a contentamento dos padres que ay o
emmendassem o que nam consentião os ytalianos dizendo que os tramontanos e franceses estavão d'acordo e que em que não vencessem por votos
que por serem mays nações fariam grande scandalo metter se a cousa
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