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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tro que eles ordenavão de mandar com este breve a Vosa Alteza hum
parente de Santiquatro camareiro do cardeal Fernes o qual avya dias
que Baltesar de Farya y eu sentyamos ysto do Santiquatro he de Farnes
he Santa Cruz quererem que fose cryado de Fernes a fym de seus entereses deles. Y eu tratando do meu que era ho serviço de Vosa Alteza a
lhe escusar d'yr la nyguem he fazer se ho que Vosa Alteza me mandava
he quando vy que todos ysto queryão nao pude al fazer senão aceyta lo
poys Vosa Alteza era em todo maes servido.
He pera Vosa Alteza saber como se tratão huns aos outros que
depoys de terem, dito a Santyquatro que avyão de mandar este seu
parente he terem no contente co requerymento que ate então troyxera a
prymeyra jornada que ho Papa fez de Bolonha a Modona tornarão a
ordenar mandar outro cryado do mesmo Farnes que Vosa Alteza la vera
quando lhe der ho breve chama se Tomas Julyo abryvyador de parco
mayor que he ofycyo da cancelarya he he crelyguo. A bula se fica
fazendo pera como s'acabar a mandar Baltesar de Farya porque breve
he bula se fez tanbem pera ho emperador.
O Papa estava desconfyado do nuncio ser entrado he Vosa Alteza
deve de folguar dele ter estes areceos y aguora ho sabera polas cartas
do nuncio que lhe Fygeyredo cryado do conde do Vymyoso troyxe.
Parece me bem não lhas darem ate as gales não partyrem por o nuncio
não (2 v.) as esprever algua cousa que mudase ho que estava feyto a
Baltesar de Farya ficarom pera lhas dar he tanbem o neguocio que Vosa
Alteza mandava que se fyzese que me tomou esperando por este ornem
que leva ho breve pera ho trazer dyante de mym despedido eu ja do
Papa duas jornadas dele que polo esperar ouveramos d'arar as gales
anbos.
Dom Manuel fylho do conde do Vymyoso esta ca em Veneza. Quando
eu cheguey a Roma escprevy lhe como trazia hua carta pera ele de Vosa
Alteza. Veho ter a Roma loguo he como a vyho me dyxe que Vosa Alteza
lhe fazya muita merce he que ele se yrya loguo he asi o pos por obra
a pasar nestas gales onde não veho por llo conde seu pay mandar que
fose por tera que eu tenho por menos segura que esta em que pasamos.
Leyte cheguou a Roma a dous de Março muito doente he mandamos
por ele ao camynho de não poder cheguar foy sangrado duas vezes. (S)
Como s'achou bem me foy tomar a Bolonha certo Senhor que e dylygente
he faz bem o servyço de Vosa Alteza.
O Papa ficava em Parma duas jornadas de Prazença pera se vyr ay
loguo a esperar polo emperador ou em Bolonha. Se Pero Domenyco não
for ja despedido de Vosa Alteza folgarya de o achar la he ser despachado yntam com eestoutro que leva o breve da despensação pera eu
dizer a Vosa Alteza o que la pasa. Eu Senhor não vou polas postas porque tres ou quatro que aguora cory alcançar estas gales as senty loguo
yr me ey por jornadas ho mais cedo que puder syrey la.
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Cartas de Dyoguo de Mezquyta leva Leyte num maço que vay pera
Pero Domenyco que vyerão a Roma estando eu em Bolonha. Ho emperador dyxerão aquy que era cheguado a Barcelona a dez deste mes. Mandey Leyte daquy (S v.) porque as gales não partirão ate se não concertar
nua que quebrou no camynho que deu nhua pedra. Parece me que não
farão aquy muita detença. Que se ysto não fora não mandara Leyte
senão de Barcelona.
Noso Senhor acrecente a vyda he estado de Vosa Alteza pera ho
servyr.
De Palamos a xbj d'Abryl pola menhã de b° R iij anos.
Francisco Botelho
(B. R.)
458. II, 5-60 — Carta do doutor Baltasar de Faria a D. João III
dando-lhe várias potícias da Europa e, entre elas, a de ter sido degolado
o conde Júlio por querer matar o príncipe Doria. Roma, 1548, Junho, 15.
— Papel. 2 folhas. Bom

estado.

Senhor
Ho comde Julio filho da marquesa da Masa que escrevi os dias pasados a Vosa Alteza fora preso em Milam por se dizer que ia para matar
o principe Doria foi degolado por mandado de Sua Majestade. Era de
idade de xxj anos sem lhe poder valer ningen. O cardeal Doria fez
gramdes cousas sobr'iso mas nam lhe aproveitou. Emtende se que o principe posto que elle era casado com hua sobrinha filha de Jonatin que
secretamente instou que o matasen.
As cousas de Pomblino van avamte. Ja o duque de Florença tem
feita hua fortaleza na ilha d'Elba que era do mesmo estado a qual he
da gramde importantia por causa das minas que tem. Do que genoveses
muito se semtem. Fica com isto muy seguro e gramde o estado de
Froremça.
Ho mancebo senhor de Plombni se diz que foi a Genova e que fez
hua fala no senado em que os comoveo gramdemente. Dizem que lh'emprestaram dinheiro e que mandarom co ele hum embaixador a Sua Majestade.
Neste comcistorio pasado pronunciou Sua Santidade por vacos todos
os que tinham mais bispados que hum conforme ao decreto do comcilio
no qual dia todos renunciaram os que tinham con reservação de frutos
e certa parte aos bispos ficando com hum somente. O cardeal de Ravena
que tem dous quisera renunciar por seu procurador o qual era o cardeal
de Carpi e Sua Santidade nam quiz receber a resinhaçam dizemdo que
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