prisam nem do feito destes homes. E porem Deos sabe a verdade. Em
Liam vindo Dom Gorge d'Austre tio do emperador de Valemça do seu
arcebispado pera pasar em Fraudes foi reteudo polo governador de Liam
e despois de solto foi outra vez preso por mandado del rei de França
que foi pior. Sua Santidade faz grande monlçam em Paliano e faz se
gente sem estrepia de atambor pera mandar a Parna e Prazencia e
tambem em Ancona por causa das quorenta velas que apareceram em
Velona a dias. (S) E porem agora a poucos dias que se afirmou
que no Golfam de Chaflonia apareceram cemto e oytemta velas nam se
sabe ainda a rota que tomaram.
Sua Santidade ate oje tres d'Agosto nam esta resoluto onde se a de
ver com ho emperador. Elle diz que em Bolonha. E porem ho emperador
vem com tam gram pressa e Sua Santidade me dise que nam se avia de
bulir desta cidade senam de quinze ou vimte d'Agosto por diamte que me
pareço que se nam veram. E vendo sera nesta costa do mar onde se
pareça mais que o emperador vem buscar ao Papa que ho Papa a elle.
As cousas estam bolidas de modo que se Deoa por sua misericordia
nam acore espera se rotura de todo. Tudo que mais se pasar avisarei
Vossa Alteza se os caminhos derem lugar. Noso Senhor ho mui alto
estado e real coroa de Vossa Alteza aumente e prospere e lhe de os dias
de vida que Vossa Alteza deseja.
De Roma oje iiij de Agosto de 1541.
Christovom de Soussa
(B. RJ

456. II, 5-58 — Carta de Diogo Lopes de Sousa a D. João III com
algumas notícias. Londres, 1555, Março, 23. — Papel. 2 folhas. Bom estado.
Senhor
Ja scprevy a Vosa Allteza como me ell rey nam tira o barete he a
rezão que dera. Aguora mo tira como ho tira aos outros embaxadores.
Parece me rezão faze llo saber a Vosa Allteza.
He aqui cheguado hum nucyo que se chama Amtonio Agostinho
auditor da rota he hespanholl e veo polla posta. O cardeall ho llevou ao
paço dia de Nosa Senhora da Emcarnação pella menhã. E esteve a misa
com ell rey he depois d'acabada deu o cardeall a ell rey hua espada he
hum sombreiro que lho Papa mandou per este nucio he a raynha deu a
roza. E no mesmo dia justou ell rey foy mamtenedor Rui Guomez da
Sillva e hum ymgres.
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Ho duque d'Allva se parte pera Italia na emtrada d'Abryll polla
posta e a duqueza tambem se vay lloguo. O marquez de Sarya fica de
caminho pera Roma e o byspo de Comqa e o conde d'Olyvares pera Castella.
Oje vymte oito de Março cheguou haqui hum gentill ornem da
camara dell rey de Framsa e parece que se tomara lloguo comcruzão nas
pazes de que ja tenho scprito a Vosa Allteza deu novas que ficava a
raynha parida de hum filho e tinha mamdado tomar o Papa por compadre.
Nam llembro a Vosa Allteza os serviços de Dom Dioguo d'Allmeyda
nem ter guastado o dote de sua molher em no servir por omde lhe Vosa
Allteza fez merce da mina qu'elle nam llogrou senam a muita pobreza
e nececidade em que sey que fica Dona Maria sua mulher e tambem
afirmo a Vosa Allteza quam vertuosa (l v.) sey que ela he. He por haqui
merese fazer lhe Vosa Allteza merce com que se posa soster pois lhe
nam ficou outra cousa senam a esperamsa que tem na muita vertude
de Vosa Allteza.
Noso Senhor acresemte vida e reall estado a Vosa Allteza.
De Lomdres 23 de Março de 1555.
Diogo Lopez de Sousa
(B. R.)
457. II, 5-59 — Carta de Francisco Botelho a D. João III a respeito
de alguns negócios de Roma. Palamos, 1543, Abril, 16. — Papel. 4 folhas.
Bom estado. Cópia junta.
Senhor
Polas cartas que me Leyte troyxe de Vosa Alteza soube dos casamentos dos pryncepes e pryncesas. Noso Senhor sabe bem quanto contentamento diso tenho polo que Vosas Altezas terão. Prazera a Deus que
lhes dara a eles muitos dyas de vyda com que logrem suas mocydades
he a Vosas Altezas longuos anos pera que yso vejão he bysnetos de Suas
Altezas. O Papa despensou gratys como a do emperador deyxa neles
fazerem a esmola que bem lhes parecer. Antes que me respondesem se
pasarão alguas cousas que direy a Vosa Alteza quando for. Be foy me
necesaryo dizer a Sua (1 v.) Santidade que não avya de querer que
pasase o marques com a despensação do enperador nestas gales nem que
ficase sem levar a de Vosa Alteza he tão mal desposto como aynda
andava. Dixe me que ele me responderya a tenpo que não perdese ha
embarcação. Nysto se pasarão alguns dyas he o dia que partyho de
Bolonha que foy a tres d'Abryl me mandou dizer polo cardeal Santyqua-
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