troe que tive com eles como demtro na fortaleza com a artelharya e
espimgardarya pelo quall vemdo se o dito rrey de Geylolo aereado por
mar e por terra e posto em tamanho aperto asy de fome e sede como
da morte da sua gemte a desanove dias de Março me mamdou someter
partido o quall lhe eu fiz com comdição que ele me entregase a fortaleza
e asy toda a artelharya e espimgardarya e armas e fazenda que nela
tlvese e não se nomease mais por rrey senão samgage do dito Geylolo
com ficar obrygado a dar sempre a obidiemeia a esta fortaleza del rrey
noso senhor nem flzese mais fortaleza nem casa de pedra e com dar
a obidiemeia a el rrey de Maluquo vasalo del rrey noso senhor asy e da
maneira que lhe os outros seus samgages são obrigados soomemte com
as vidas ele e a sua gemte se podia sahir sem levarem outra cousa senão
o vestido que trazião. O que ele tudo ouve por bem pelo grande aperto
em que o eu tinha posto e loguo ao outro dia emtrey na dita fortaleza
com toda a gemte que comygo tinha. A quall foy saqueada em que
todos gerallmente ouverão muytas prezas amtre os quaes ouve alguns
di; quinhentos e mill e dous mill pardaos e lhe tomey toda a artelharya
e espimgardarya e armas que tinhão.
E porque neste serquo se achou Alvro Carrilho e o fez multo (2 v.)
bem de sua pessoa em todas as cousas em que o emearreguey e por seu
merecimento o merecer a seu rrequerymento ho armey por minha mão
cavaleiro com as comdições e serymonyas que o tal auto rrequere.
E portamto o notefico asy a todollos ouvidores juizes e justiças a
que este for apresemtado pera que lhe guardem suas omrras previlejios
p liberdades como Sua Alteza mamda.
Domyngos Lopez o fez em Maluquo aos treze dias de Junho de 551.
Bernaldino de Sousa
(A. B.)
473. II, 6-10 — Carta do rei dos romanos a D. João III a propósito
da morte do principe D. João. Viena, 1554, Março, 9. — Papel. 2 folhas.
Bom estado. Selo de chapa.
Serenissimo muy alto y muy poderoso rrey mi muy amado y preciado hermano.
El deudo hermandad y amor verdadero que entre nosotros ay me
ha forçado a sentir y tener mucha pena y dolor de la triste nueva que
me ha venido de la muerte del serenissimo principe su hijo que es mayor
que aqui sabria dezir. Ella ha sydo por cierto grandissima perdida y de
mucho desconsuelo para el y su rreyno y despues para todos los que
bien le queriamos y teniamos parte en el. Pero considerado aver venido
de la ordenança y voluntad divina spero que con su catholico y rreal
animo se avra conformado con ella y da ole gratias. Y tanto mas
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despues que se la ha satisfecho y rrecompensado tan cumplidamente
con el bienaventurado nascimiento del principe su nieto El qual no solo
spero le avra aliviado la tristeza y dolor del padre pero aun dado mucho
contentamiento y alegria yo la he avido muy grande con tan buenas
nuevas como es rrazon y con ella le doy la norabuena deseando y
teniendo por cierto que pues Nuestro Señor se lo ha dado en tal tiempo
lo guardara y dexara vivir luengamente para consuelo y descanso suyo
y bien prosperidad de su rreyno.
y porque el señor de Pernestani levador desta a quien he mandado
que de mi parte le visite le hablara mas particularmente me rremito a
su rrelacion.
Nuestro Señor su serenissima persona y rreal estado guarde y prospere como desea.
De Viena 9 de Março 1554.
El rrey
(A. E.)

474. II, 6-11 — Carta do cardeal Farnese a D. João III na qual lhe
anunciava que o núncio viria comunicar-lhe várias coisas. Roma, 1543,
Novembro, 27. — Papel. 2 folhas. Bom estado.

Serenissimo rre
II desiderio et debito mio non solo di contentarmi di quello che
piace a Vostra Maesta ma etiam di servirla con le faculta et persona
propria hanno fatto che io sia venuto con li agenti qui di Vostra Maesta
aquella conclusione sopra le cose di Alcobazzo che ella intendera per
lettere loro et che in mio nome le diranno di bocea monsignor il nuntio
et monsignor Tommaso del Giglio agente mio. Da quali ella potra ancora
intender et vedere con li effetti che in procurare apresso di Nostro
Signore le gratie che Vostra Maiesta desidera io non manco dell offitio mio.
Pregola adunque a degnarsi di prestar fede intera alli sopradetti
el temermi per quello fidele et affectionato servitore che io sono a Vostra
Maesta alia quale quanto piu posso mi raccomando.
Da Roma alli xxvij di Novembre del XLiij.
Servitore di Vostra Maesta
n cardinali Farnese
(A. E.)
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