452. II, 5-54 — Carta de Baltasar de Faria à rainha D. Catarina
na qual lhe comunicava ter recebido o processo sobre a bula dos capelães.
Roma, 1548, Julho, 18. — Papel. 2 folhas. Bom estado.
Senhor
Hos dias passados me screveo Vossa Alteza que me mandava hum
proceso que la se fizera sobre hua bula que o Papa lhe comcedera que
quimze capelais seus podesem comer os frutos de seus beneficios em
ausemtia estamdo em seu serviço. Ja avisei que ate agora o nam recebi
e por iso nam posso emtender neste negocio. Vossa Alteza mo mande
que logo sera servida.
No negocio da capela do Curvo que me Vossa Alteza escreveo em
favor dos frades de Santa Maria da Graça trabalho pera que se faça.
Do que socceder avisarei. Seria bem que Vossa Alteza escrevesse caldamente (sic) hua carta ao cardeal Santa Frol acerca diso.
Madama esta de saude com os mininos os quais se fazem muito
gemtis homens. Deus os guarde. Parecem se tamto hum com outro que
com gram dificuldade se comhecem. Madama ja nam vai ao paço como
soia com estes trabalhos que o mundo esta. B diz que a pior parte destes
descontemtamentos emtre Sua Santidade e Sua Majestade he a sua.
Todavia as mais tardes vai fora.
As mais novas escrevo a Sua Alteza que por nam emfadar as nam
refiro aqui cujo real estado Nosso Senhor Deus por muitos anos de vida
comserve ao seu santo serviço.
De Roma a 18 de Julho 1548.
Baltasar de Faria
(B. R.)
453. II, 5-55 — Carta de D. Henrique de Meneses a D. João m a
respeito do negócio principal dos cristãos-novos. Roma, 1535, Março, 17 —
Papel. 4 folhas. Bom estado.

Senhor
Tudo o que neste negocio a que me Vossa Alteza mandou he pedido
e os termos em que sempre esteve des que aquy sou ategora eu lho tenho
escrito tantas vezes e tão largo como a cada cousa compila sem aver
nunca ou muy poucas vezes de Vossa Alteza reposta. E por iso serya
agora cousa muy larga torna lo aquy a escrever polo miudo nem saberia
ainda que soubese certo que Vossa Alteza se nom enfadarya de o 1er. As
minhas cartas pasadas o dirão que Vossa Alteza deve de ter mandadas
guardar e se não os trelados tenho os eu pera quamdo me Vossa Alteza
pidir diso conta lha dar a mylhor qu'eu entender e com verdade. Agora
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