gumdo lhe vyer aa vomtade sem mays autorydade apostolyca. A rezam
ora seja boa ou nam boa ahy nam ha quem a comtradligua e laa vam leys.
Noso Senhor acrecemte a vida e estado de Vosa Senhoria e da senhora
condesa per muytos anos.
De Melu a x de Dezembro de 1541.
Cryado de Vosa Senhorya.
Francisco de Moraes
(B. R.)
460. II, 5-62 — Carta de Diogo Lopes de Sousa a D. João III na
qual lhe dá notícias de Inglaterra. Londres, 1555, Abril, 23. — Papel. 2 folhas. Bom estado

Senhor
Ell rey e a raynha se foram a Amtam Corte a tres d'Abrill e no
mesmo dia lhe veo recado como ho Papa hera morto. E a quimta feyra
d'Emdoemças me deram hua carta do comemdador mor pera Rui Guomez
fla Sillva e noutra que me scpreveo me dezya que hallembrase a ell rey
que quigese ajudar o cardeall seu tio no pomteficado. E por naquelle
tempo estar nesta cidade mail disposto de hum corymemto nua face
nam pude lloguo ir a ell rey nem menos ver me com Rui Guomez da
Syllva mas no mesmo dia lhe mamdey a carta do comemdador mor e
noutra que lhe scprevy lhe dezya o que me o elle scprevera e da maneyra
que eu ficava posto que ho elle sabya e que me acomselhase o que neste
neguocio farya. Elle me respomdeo lloguo a sesta feira d'Emdoemsas
o que Vosa Alteza nese seu capitolio vera.
Ell rey ateguora nam tem vysto esta carta do comemdador mor porque como os dyas sam de comfições e nam aver coreo pera Italia nam
se perdya tam pouco tempo em lhe dar parte do que haguora Vosa
Merce me spreve no que toca hao cardeall. Prazera Deos que llevase
caminho no quall eu ponho duvyda porque tenho vysto certos avyzos de
Roma dos votos que lla tem cada hum dos que pertende o pomteficado e
vejo ho cardeall multo llomge de o ser. Todavya Noso Senhor sabe mais
que hos umanos he nam se pode emguanar co elles como diguo farey as
dellygemcias que me Vosa Merce scpreve que faça.
E por me hachar ja milhor me vou pera omde ell rey esta e lla saberey
de Rui Guomez da Sillva o como este neguocio esta e farey nelle o que
me pareser mais serviço de Vosa Allteza.
Nesta cidade dya de pascoa estamdo hum clleryguo ymgres damdo
ho sacramemto a outros se cheguou a elle hum ymgres que fora frade
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e lhe deu hua cotillada pollas mãos temdo nellas o samto sacramemto
e outra muito gramde polla cabeça. Foy lloguo prezo e oje se fez justiça
nelle ha qual foy cortarem lhe a mão direita e queimarem no vyvo e
tambem se afirma terem furtado o sacramemto em tres ou quatro ygrejas
e ysto se desemullou.
(1 v.J E a dozanove deste mes cheguou o recado do emperador dos
que nomeava pera irem ao comserto das pazes e mamda ha yso symquo
que he o bispo de Ras e o comde de Lalen e o senhor de Bevicult he o
prezydente Vergillyo e o prezydente maior do comselho de Mallinas.
E mandou a ell rey que por sua parte mamdase tambem allguem. E
mamda ho duque de Medina Selle e com este recado se foy lloguo o
glntill ornem dell rey de França que haqui por ysto haguoardou pera ell
rey de França aguora nomear outros seis porque nam tinha nomeado
senan dous como tinha scprito ha Vosa Allteza. E este ajuntamemto ha
de ser ate quimze de Maio. O cardeall que se ha d'achar nysto por parte
da raynha estevee ateguora doemte mas ya fica pera neste tempo poder
ir he a tambem d'ir o byspo de Humchestre.
Ho duque d'Allva e a duquesa se foram daqui nas oytavas da pascoa
e afirma se estar Sena muito apertada e que se tomara este mes.
O marquez de Sarrya he partido pera Roma. Elle me dyxe que tinha
Vosa Allteza lla nelle hum cryado e com'a seu que era o servirya sempre
no que Vosa Allteza delle se quigese servir.
Noso Senhor hacrecemte vyda e reall estado a Vosa Allteza.
De Lomdres vymte e tres d'Abrill de 1555.
Diogo Lopez de Sousa
(B. B.)

461. II, 5-63 —Carta do doutor Baltasar de Faria a D. João III
com noticias de Itália e Suécia. Roma, 1543, Outubro, 15. — Papel. 7 folhas. Bom estado.
Senhor
Porque nam sam certo se por cartas de Diogo da Mesquita Vossa
Alteza he avisado do que pasa em Suecia me pareceo necesario faze lo
com brevidade e porque asi mesmo pareceo a Sua Santidade que foi o
que primeiro me deu o aviso em Fraseada. Co esta vai o capitulo da
carta. Pola via de Framdes avisei do mesmo e por hua nao que partio
de Napoles a ventura da que primeiro chegar. O cardeal Farnes tem esta
cousa por sem duvida porque preguntando se vinha o judeu nesta armada
de Barbaroxa lhe foi dito que era em Suecia. Co isto se ajuntou o que
pasa acerca de Dom Migel e de tudo nos pareceo necesario avisar Vossa
Alteza por coreo particular.
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