447. II, 5-49 —Carta de Cristóvão de Sousa a D. João III a respeito da vinda do núncio e morte de um cardeal. Roma, 1541, Julho, 9. —
Papel, 2 folhas. Bom estado. Cópia junta. Selo de chapa.
Senhor
Despois de ter escrito ha Vossa Alteza aos dezanove de Junho sobre
ho negotio da ida do nhuntio me mandou frei Andre da Insola esta carta
pera Vossa Alteza que com esta vai dizendo que polo primeiro que fose
a mandase por serem cousas de contentamento de Vossa Alteza e porque
elle escrevera largo sobre este negocio he escusado faze lo eu. Ho frei
Andre he ido a Frandes por comisairo e espera se que torne aqui daqui
a num mee ho que dizem estes frades que elle a de ser enleito por comisairo da corte pera residir aqui. E daqui hir a Lixboa onde ho capitolo
esta ordenado de se fazer daqui a seis anos. Prazera ha Nosso Senhor
que este e outros vera Vossa Alteza nos seus reinos do que nam deve
de levar pouco contemtamento pois se diz que por Vossa Alteza ser ho
principe christão mais devoto desta ordem e de todo ho serviço de Deos
querem os padres de Sam Francisco em seus reinos e com seu conselho
ordenar suas cousas e prelados posto que tam lomge (1 v.) pera amostrarem em seus reinos florecer a ordem de Sam Francisco e terem ha Vossa
Alteza por seu proteitor despois do bem avemturado padre Sam Framcisco.
As novas que aqui ha he ser morto ho cardeall Gonhuches do que eu fiquei
muy triste por achar nele senpre bom expediente nos negocios de Vossa
Alteza e pondo sempre grosa a todalas cousas polas milhor entender que
nhum outro nas de Vossa Alteza e sobre aquelas que lhe eu falava nam
dezia que cuidava se as faria senam como as milhor faria pola empresam
que de mi tinha que nam lhe avia de falar senam em negocio que fose
rezam e justiça pasar se e comceder se. Recebeo esta corte gram perda pola
gram experiencia que tinha este homem de todolos negocios asi d'estado
como d'espediçoes e simtiu o muito todos senam os netos do Papa que
andam a quem mais avera de sete ou oyto mil cruzados de renda que
ho prove velho tinha. E nao outro dia que moreo cearam com ho Papa
as mais a saber a duquesa de Crasto e ha senhora Costamça e toda a
progenie que afirmo ha Vossa Alteza que pasava de quinze a mesa
grandes e pequenos. Bem creo que nam faltaria a propia pitiçam da mai
dos Zebedeos mas a reposta que nam sabiam o que pediam esta certo
faltar porque falta Christo em carne na tera que a digua. Ho mui alto
Deos provera com seus inesquesitos e grandes remedios segundo as
grandes necesidades como sempre ho fez porque nam mandou seu filho
ao mundo senam despois de ver que nam abastavam phrofetas nem hua
outra creatura pera remedear ho mal que nele e na geraçam humana
avia. Ho nam ter negocios por meus pecados pois neles podia fazer
muyto serviço ha Vossa Alteza que he ho fim pera que eu estou neste
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lmferno de Roma ho tempo que Vossa Alteza for servido me da motivo
ha escrever ha Vossa Alteza cousas improprias.
Antes de cerar esta me deram hua carta de Pero Carolo e asi me
mandou ho trelado de hua carta que lhe escreveo Amtonio de Soussa
filho de Francisco de Soussa Mancias que vem da India por tera de
Candia donde esta pera partir em hua nao ingresa pera Lixboa porventura sera ja la. Contudo aqui mando ha Vossa Alteza a carta que (2)
conta parte das novas que confrontam com as que tenho mandadas ha
Vossa Alteza do homem que eu mandei a Suez. Pera Hungria partiu
ontem Jeronimo de Beraldes romano auditor da rota por nhuncio e com
socoro de palavras de Hungria escreveram alguas cartas particulares
que os que estam demtro em Buda davam duas portas ao rei dos romãos
e que as nam quis por sospeitar ser manha e treiçam e que tem forteficado ho araial de modo que espera estrobar que nam receba socoro do
turco que se afirma vir em pesoa e contudo ele nam a tem cercada de
todo. Os catolicos ajudam ao rei dos romãos com doze mil de cavalo e
doze mil homes de pe. Os luteranos lhe ajudavam tanbem mas era com
certos pautos ilicitos pelo qual ho emperador ho nam quis aceitar. De
Boemia afirmam que hua cidade que se chama Braca cabeça do reino
se queimou. Nam sabem como e se queimaram duas peças notaves a
saber os paços do rei e a se. Ho Papa não esta resoluto onde se a de ver
com ho emperador porque o mesmo emperador ainda nam esta determinado e espera a fim total desta dicta iporque tornaram a desputar
sobre certos artigos. E porem ten se pouca esperança de nhua concrusam
frutuosa por nosos pecados ho asi merecerem. Ho que se fez nestas finaes
audiencias na lite de Lorbam aqui vai ha Vossa Alteza per extemso per
mão de Pero Domenico por iso ho nam faço eu.
Noso Senhor ho muy alto estado e reall coroa de Vossa Alteza
aumente e prospere e lhe de os dias de vida a seu samto serviço que
Vossa Alteza deseja.
De Roma oje 9 de Julho de 1541.
Christovom de Soussa
(B. RJ
448. II, 5-50 — Carta de D. João de Meneses a D. João III a respeito do mosteiro de Lorvão. Roma, 1548, Julho, 11. — Papel, 4 folhas.
Bom estado. Selo de chapa. Cópia junta.
Senhor
A sete deste mes escrivy a Vosa Alteza sumaryamente ho que pasara
acerqua do neguoceo de Lorvam e o Papa veyo de fresquada ho dia
seguymte e ao outro loguo lhe mamdey pedir por Samta Frol hua
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