grande merce que lhe Vossa Alteza fez dos duzentos cruzados que lhe
manda dar cad'ano no bispado de Lamego e pede a Vossa Alteza que
mande ao bispo que lhos mande com boa vontade e a seu tempo porque
elle he muy pobre e tem ja tirado as bullas e tem necessidade delles.
Sua Santidade a feitura desta se parte caminho de Luca a se ver
com ho emperador e eu me parto caminho de Napoles a fazer capitulo e
aly esperarey a frey Amdre da Insoa (1 v.) e despois Irey visitando
alguuas provincias te se chegar o tempo pera me partir pera Portugal
porque certifico a Vossa Alteza que o meu corpo amda em Italia e o meu
splritu esta em Portugal tam promto pera servir a Vossa Alteza quanto
eu nom posso declarar porque nam vejo o dia e hora quando ey de
beijar vossas reaes mãaos e da senhora rainha pellos quaes sempre oro
que o Senhor Deus comserve com lomgos dias de vida seu real estado
a seu sancto serviço.
Scripta de Roma aos xxviij dias d'Agosto de M. D. xxxxj.
De Vostra Regal Majesta
Humile e affectionatissimo servitore fra Joanne Calvo
de tutto 1'Ordlne de San Francisco ministro generale
indegno.
(A. E.)

482. II, 6-19 — Carta de mestre Simão a D. João III a respeito das
perseguições que lhe faziam em Coimbra. Coimbra, 1544, Fevereiro, 20. —
Papel. 2 folhas. Bom estado.
483. II, 6-20 — Carta de frei Andre da Insoa para D. João III na
qual lhe participava ter sido eleito ministro geral de toda a Ordem Franciscana o padre Calvo, comissário. Mântua, 1541, Junho, 8. — Papel. 2
folhas. Bom estado. Selo de chapa.
Senhor
Porque espero de stprever mais largamente pelos padres que agora
partiram em esta não me alargarey mais senão que o padre commissairo
vespora do Spritu Sancto que foi o sabado as dez oras amte comer foy
eleyto por ministro gerall de toda a hordem com a mayor homrra e
concurso de vozes que jamais em semelhavel eleyção se vio porque
ategora não se ouvio que em eleyçam de tamtas vozes e de tão diversas
nações levase ninguem todolos votos como o padre commissairo. O quall
levou todolos votos tiraram dous foy isto muyta homrra de nosas provimcias porque neste capitulo não se diz outra cousa senam que Portugal
tem agora ministro gerall seu e isto he porque certo ategora asy em
Roma como neste capitulo como homde quer que se acha em nhua cousa
difere de portuges senão em a limgoa. E pera esta homra tão gramde

como neste capitulo ganhou e tamto concurso de vozes não lhe valeo
pouquo o favor de Vosa Alteza e suas cartas presemtadas por mim pera
declarar o contemtamento que tivera Vosa Alteza da maneira de sseu
rregimento porque pode crer que foi esta a mayor parte que teve em este
capitulo como eu levamdo me Noso Senhor pratiquarey a Vosa Alteza
por pasarem em estes meos cousas que em carta não se podem explicar.
Porque pode crer Vosa Alteza que achamos Italia tão rrevolta em
secreto acerqua da eleyçam aimda que achasemos muyto boas palavras
em publico que foy necessario muyta prudemcia não pera mais somente
soster alguuns a não serem contrairos ao Spritu Sancto que não he
pouquo favor em hua eleiçam porque o padre commissairo outra cousa
lhe não era necessario senão não lhe serem, contrairos e deixarem a
eleiçam libre e como se isto acabou fiquou a cousa feyta como Vosa Alteza
vee. Asi que ele he eleyto do que detriminar de fazer e do que pasar
adiamte eu o stprevirey a Vosa Alteza.
Desta Mantua oje 8 de Junho 1541.
Frey Amdre da Imsoa
(A. E.)

484. II, 6-21 — Advertências a D. João III a respeito de risco e
consequências de se fazer o imperador mais poderoso em Itália. 1550. —
Papel. 2 folhas. Bom estado.

Ho emperador tem muytas vezes dito por se justificar e mostrar que
o que faz nam he por cobiça senam por sua seguridade diz o cardeal que
querendo o emperador verdadeiramente sem nenhuua tea ha paz se
achara bem o modo de o segurar mas diz que se vee craramente que o
emperador todo seu intento he fazer se senhor da Italia e que tendo o
rreyno de Napoles Jenova e os estados de Frorença Sena Mylam craramente se vee que o que fiqua he tam pouquo e de maneyra que nele
estara quere lo ou nam e que vendo como disto se tem hyndo emposando
se pode bem julgar que o quereera tãobem fazer do rresto. E que se
Vossa Alteza considerar no porviir e na fym das cousas podera ver quam
grande seu deserviço sera se o emperador se fyzer senhor de Italia. E
que este inconviniente pode Vossa Alteza ir a mão com induzir ao emperador a esta paz tam sancta e necesaria a christandade e que agora oferecendo se esta ocasiam de Vosa Alteza poder antreviir a persuadir esta
paz e acaba la nam deve leixar pasar o aparelho diso antes se deve
prezar de ser autor de huua tal paz que alem de ser tam necesaria ao
comuu e a cada huu julga que rredundara em tanta honrra e louvor de
Vossa Alteza como a mor vitoria que lhe podese soceder.
E nesta openiam e desejo de se concludir esta paz concorre o mundo
todo e o Papa a deseja sobre todalas cousas e os venezeanos a trabalham
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