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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audiemcia em qu'ele fose presemte e asi o fiz. E verdadeiramemte que
ha y tamtas razões em favor desta causa que não tive eu que por de mynha
casa mais que ha paixão com que lhas dise. Mas foy de maneira que me
não ceguou e a Sua Santidade abryo hos olhos pera tornar a ver isto
mylhor porque lhe pus diamte quamtas cousas nysto sam pasadas e
quão pouco respeito tivera has cartas de Vosa Alteza em que tão largamente lhe comtava ha verdade de tudo e ha temção que pera ysto ho
movya e que me não podia deixar de parecer mal que ho cardeal
Farnes emquamto quis receber dele merce nestes (1 v.) neguoceos pasados tratara esta causa dua maneira e aguora estava doutro parecer
temdo escryto e prometido ho comtrario e que eu disto me não espamtava tamto mas que de Sua Santidade não sabia que cudase porque
tinha dito hosi dias pasados ha Baltesar de Farya que havya por bem
que ho cardeall de Samta Cruz e Crecemces tomasem conhecymento
desta causa pera que o emformasem dela. E aguora ha mamdara semtemcear sem aver efeyto isto que que (sic) tinha prometido e mamdado.
E qu'estamdo eu aquy per mamdado de Vosa Alteza e vymdo ao que
vim nam querer mamdar sobr'estar a causa mais quatro dias como lho
mamdey pedir per hum escryto por estar maltratado dua perna e mamda
la detreminar amtes de me houvir. Ao qual s'ele não dava ho remedio
qu'eu dele esperava e era razão que tinha por certo que Vosa Alteza me
rramdarya castigar se mais hum so dia estivese aquy porque se não
podia crer que Sua Santidade não sabia ho que amtre turquos e mouros
he tão notoryo que era ho zelo e cudado que Vosa Alteza tinha com
tam gramdes despesas de sua fazemda da reformação de todalas religiões
de seus reynos e que pois asi era qu'ele isto fizera sempre e em todolos
mosteiros em qu'era necesaryo quão perfeytamente podia ser por que
não crya qu'esta mesma temção era ha que ho movia a esta causa. E
se ho crya por que admytia houvir nela (2) ha dous fujidos da Imquysição. E que eu nas dilygemcias que mamdara fazer no reyno pelo seu
numcio lhe fizera agravo posto que so por elas comstava Dona Felipa não
dever de ser abadesa. E que se porvemtura pudera ser que Vosa Alteza
lhe pedira que ho fose hua pessoa de que Sua Santidade tivera taes e
tam certas emformações como tinha dela que não sabia se lho devera
de comceder. E que lhe não podia mais emcarecer isto nem ho respeito
que devya ter ha todalas cousas que Vosa Alteza lhe pedise quamto mais
a esta em que tudo isto era pelo comtrario. E por este tom vym as razões
particulares da mesma causa provamdo lhas todas sem ter que me
repricar mais que dizer que não podia deixar de mamdar ha rota que
fizese ho que fose justiça. Mas a ysto tambem ho comtestey largamente
mostramdo lhe quão craro estava qu'yso era ho mesmo que Vosa Alteza
querya. A hua por ser este seu costume sempre e em todalas suas cousas
e nas alheyas e a outra porque s'ele não quysera isto per justiça não
houvera tamtos anos qu'esta causa se tratara em Roma. E semdo tudo
isto asi que olhase bem os escamdalos que se poderyão seguir comsem716

timdo Vosa Alteza que Dona Felipa fose abadesa hou não no consemtimdo e o remediase de maneira como fose mais serviço de Noso Senhor.
E qu'esta serya ha mesma com que Vosa Alteza serya contemte (S v.).
Respomdeo me que ha rota vemdo todolos pomtos dua parte e da outra
ho julgara asi por lhe parecer justiça. Porem qu'lso qu'ele agora podia
fazer serya que Vosa Alteza como rey e senhor da tera que ve eraramente hos escamdalos e ymconveniemtes desa mulher ser abadesa ho
nam comsemtise e fizese nyso ho que lhe parecese mais serviço de Deus.
E que ele ho tolerarya amtes que deixar de fazer justiça a quem lha
pedia. Torney repricar a isto mill cousas que por não emfadar mais Vosa
Alteza lhe não resumo de maneira que Sua Santidade desejamdo d'achar
hua tavoa a que se acolhese quisese me fazer emganado e que não estava
tam emformado nem lhe parecia qu'isto tocava tamto ha Vosa Alteza senão
per vya de querer favorecer hua das partes temdo Baltesar de Farya
lamçados os bofes com gritos e lamentos e dito e feyto nyso tudo quanto
pode com muito cudado e muita diligemeia com que creyo verdadeiramente que não avya causa mais pubrica na rota nem nela cousa mais
referyda que per Vosa Alteza ho que se opunha a ela pois esta so abastava pera lhe dar justiça ymda que ha não tivera. E tornamdo a reposta
de Sua Santidade dise me que farya tudo ho que pudese por Vosa Alteza
ser comtemte. E que pera iso queria que ho cardeal de Samta Cruz e o
Crecemces se emformasem muito myudamente desta causa pera o emformarem a ele e que mamdarya sobr'estar os mais (S) autoa que se requeryão pera a execução da semtença. E loguo na mesma ora mamdou vyr
hos dous cardeaes e lhes mamdou e emcomemdou ho neguoceo estamdo
a tudo presemte Samta Frol que nisto e em quamto pode mostra desejar
muito de servir Vosa Alteza. Eu vym deste dia tam maltratado da mynha
perna que por yso nam pude loguo por mym ir falar aos cardeaes. Aos
quaes hey de dizer muitas cousas que não diseja Sua Santidade. Huas
por honestidade e outras por cortesia. E ysto seraa amtes qu'eles lhe
dem a emformação. Mas Baltesar de Farya lhes falou ja ambos e os
achou de boa vontade pera servyrem Vosa Alteza e diseram lhe que asi
a semtião em Sua Santidade e ja hos cardeaes começão a tomar alguas
emformações de testemunhas que Baltesar de Farya lhe apresemta e
com elas e com outras mais amda aguora pera provar huns artiguos dos
quaes o juiz da causa diz que se hos provarem tornaraa a desfazer tudo
ho que tem feyto. Nestes termos estaa aguora este neguoceo e Vosa
Alteza pode ter por certo qu'ele não falharaa hum cabelo do que cumprir
a seu serviço. Porque Baltesar de Farya ho trabalha asaz e o sabe muy
bem fazer e eu ho desejo muyto e fiquo com algua esperamça que ho
neguoceo se remediara qua mas isto lhe não afirmaria ate ho não ver
por outras cousas que cada dia vejo.
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Beyjo as reaes mãos de Vosa Alteza cuja vyda e real estado Noso
Senhor guarde e acrecemte.
De Roma a xi de Julho 1548.
Feytura de Vosa Alteza.
Dom João de Meneses
(B. R.)
449. II, 5-51 — Carta do cardeal Santiquator a D. João III a respeito das noticias dos cristãos-novos que lhe trouxera o criado do arcebispo do Funchal. Roma, 1535, Março, 14. — Papel. 4 folhas. Bom estado.
Cópia junta.

Serenissimo mio Signore
In questa causa de christiani nuovi del regno di Vostra Maesta ho
havuti molti dispiaceri per piu respetti ma precepuamente per uno
quale e che da principio la cosa non fusse stimata dala Maesta Vostra
come mi pareva si dovesse stimare quando del mese di Setiembre nel
1532 expedi uno corriere al vescovo di Sinigaglia nuntio apostolico
appresso dela Maesta Vostra sopra tale negotio. Perche a quel tempo
sela si fusse mostra tanto desiderosa di tale expeditione et havesse mandato le instructioni che dipoi mando o a me o al suo imbasciadore che
aquel tempo era il dottore Blasio Netto non haremmo havuto tanta
difficulta. Ma quando el detto corriere ritorno non ricevei lettere da la
Maesta Vostra ne dal sua imbasciadore qui mi fu fatto intendere alcuna
cosa solo per via del detto nuntio intesi che quella no si contentava de
capituli concernenti la indulgentia di detti christiani novi et procurati
qui da Duarte de Pazze. II che inteso comandai al detto Duarte non
entrassi piu in mia casa parendomi essere buriato da lui el quale me
haveva dato ad intendere che la detta indulgentia procurava con bona
gratia de la Maesta Vostra et con tacito suo consenso. Et cosi scacciato
da me per altro mezo fece ogni opportuna et importuna diligentia con
la santa me di Papa Clemente per obtenere la detta indulgentia piu
favorevolmente che fussi possibile. Et del mese de Aprile 1533 non mi
trovando io in Roma fu expedita la detta bolla. Dipoi la Maesta Vostra
havendo di cio notitia fece scrivere per el nuntio ala Santita di Nostro
Signore pregando quella volessi revocare la executione de la detta bolla
de la qual cosa ne io ne il suo imbasciadore lo arcivescoco del Funciale
non (1 v.) sapemmo mai niente per alhora senon che dipoi havendo el
Papa scritto uno breve al suo nuntio per exequire la detta bulla la
Maesta Vostra mando al detto arcivescovo suo imbasciadore a Marsilia
che el Papa suspendes3i el detto breve fui che li mandasse uno personaggio a posta sopra tale negotio. Et Sua Santita fu contenta. Dipoi el
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