madre y en confirmacion y aumento de nuestra sancta fe catolica y en
honor y gloria del glorioso y bienaventurado señor San Nicolas en cuya
yglesia esta la dicha campana todos los que alli estavamos presentes con
las rodillas en el suelo dimos ynfinitas gracias a Nuestro Señor Dios de
tan alto misterio que nos avia dexado ver.
Yo dicho Domingo de Biesa notario instado y requerido por todos los
sobredichos que a todo lo sobredicho fueron alli congregados et a exonoracion de mi oficio y en memoria delo es debenidor de todo lo sobredicho
hize y testifique acto publico uno y muchos y tantos quanto los devotos
christianos ber querian y nescesarios seran lo qual fue fecho los dia mes
año horas y lugar en el principio calendadas y fueron presentes por testigos quanto al primero y segundo tañimento de la dicha campana los
rreverendos Mossen Domingo del Pin y Mossen Agustin del Pin presbiteros y beneficiados en la yglesia de Nuestra Señora del dicho lugar de
Vililla y quanto al tercer tañimento de la dicha campana el muy noble
y muy magnifico señor Don Antonio de Funes y de Villalpando señor de
la varonia de Quinto y el magnifico señor Adriano Comor infançon hallados de presente en el dicho lugar de Vililla y quanto al quarto tañimento
de la dicha campana los honrrados Juan de Albacar notario y Pedro
Albacar hermanos vezinos del lugar de Burjaraloe hallados de presente
en el dicho lugar de Vililla.
(Sinal público) Signo de mi Domingo de Biesa abitante en el lugar
de Quinto y por autoridad real por los reynos de Aragon y Valencia
publico notario eni a las sobredichas cossas con los testigos juntamente
de la parte de arriba nombrados presente fuy y aquello y aquesto de mi
propia mano escrevi etc.
(R. 8. C.)
575. II, 10-9 — Carta de Mem de Sá ao rei a respeito do combate
com os franceses no Rio de Janeiro e Sao Vicente. São Vicente, s. d.
Junho, 17. — Papel, 4 folhas. Bom estado. Selo de chapa.
Senhor
A armada que Vossa Alteza mandou para o Rio do Janeiro chegou
a Baia o derradeiro dia de Novembro.
Tanto que me o capitão mor Bertolameu de Vasconcelos deu as cartas de Vossa Alteza pratiquei co ele com os mais capitães e gente da
terra o que se faria que fosse mais serviço de Vossa Alteza a todos
pareceo que o milhor era hir cometer a fortaleza porque o andar pola
costa era gastar o tempo e monção em cousa multo incerta.
Eu me fiz logo prestes o milhor que pude que foi o pior que hum
governador pidia hir e parti a dezaseis dias de Janeiro da Baia e cheguei
ao Rio de Janeiro a vinte e hum dias do mes de Fevereiro e en chegando
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soube que estava hua nao polo rio dentro do proprio monseor de Vllaganhon que lhe mandei tomar pola gale Izaura que Vossa Alteza caa tem.
Quando o capitão mor e os mais da armada virão a fortaleza a sua
fortaleza a aspereza do sitio a muita artelharia e gente que tinham a
todos pareceo que todo o trabalho era debalde e como prudentes arreceavam de cometer cousa tão forte com tam pouca (1 v.) gente rrequereram
me que lhes escrevesse primeiro hua carta e os amoestase que deixasem a
terra pois era de Vossa Alteza. Eu lhe escrevi e me rresponderão soberbamente.
Prouve a Noso Senhor que nos determinamos de a combater e a combatemos por mar por todas as partes hua sesta feira quinze dias de Março
e naquele dia entramos a ilha onde a fortaleza estava posta e todo aquele
dia e o outro pelejamos, sem descansar de dia nem de noute ate que
Noso Senhor foe servido de a entraremos com muita vitorea e morte doe
contrairos e dos nosos poucos. E se esta vitorea me não tocara tanto
podera afirmar a Vossa Alteza que haa muitos annos que se não fez outra
tal entre cristãos porque posto que não vi muito e li menos a mym me
parece que se não vio outra fortaleza tão forte no mundo.
Avia nela setenta e coatro frances ao tempo que cheguei e alguns
escravos. Despois entrarão mais de coarenta dos da nao e outros que
andavão em terra e avia muito mais de mil homens dos do gentio da terra
tudo gente escolhida e tão bons espingardelros como os franceses e nos
seriamos cento e vinte homens portugueses e cento e coarenta dos do
gentio oa mais desarmados e com pouca vontade de pelejar a armada
trazia dezoito soldados moços que nunca virão peleja.
A obra foi de Noso Senhor que não quis que se nesta terra prantase
gente de tão mãos zelos e pensamentos erão luteros e calvinos o seu
exercido era fazer guerra aos cristãos e da los a comer ao gentio como
tinhão feito poucos tempos avia em São Vicente.
O monseur de Vilaganhão avia outo ou nove meses (Z) que se partira
para França com determinação de trazer gente para hir esperar as de
Vossa Alteza que vem da Indea e destruir ou tomar todas estas capitanias
e fazer se hum grande senhor polo que parece muito serviço de Vossa
Alteza mandar povoar este Rio do Janeiro para segurança de todo o
Brasil e destoutros mãos pensamentos porque se os franceses o tornão
a povoar ei medo que seja verdade o que o Vilaganhão dizia que toda o
poder d'Espanha nem do gram turco o poderaa tomar.
Ele leva muito deferente ordem co gentio do que nos levamos. Hee
liberal em estremo co eles e faz lhes muita justiça enforca os franceses
por culpas sem procesos. Co isto hee muito timido dos seus e amado do
gentio. Manda oa ensinar a todo o genero d'oficios e d'armas ajuda os
nas suas guerras. O gentio hee muito e dos mães valentes da costa em
pouco tempo se pode fazer muito forte.
Por outra via escrevi a Vossa Alteza do estado da terra e do que
fiz no Peroaçu. O que peço agora a Vossa Alteza hee que me mande hir
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porque sao jaa velho e sel que nao sao para esta terra. Devo multo
porque guerras não se querem com miseria e perder me ei se mais caa
estever.
Noao Senhor a vida e estado rreal de Vossa Alteza acrecente.
De Sao Vicente a dezasete dias do mes de Junho.
Men de Saa

No verso: Endereço «a el rrei noso senhor». Selo em branco.
(R. 8. C.)
576. II, 10-10—(M.° 2 de Leis, n.° 180). Regimento do físico-mor,
dado por D. Manuel. Lisboa, 1521, Janeiro, 25.
577. II, 10-11 — Ordem de D. Manuel ao guarda-mor da Torre do
Tombo mandando entregar a Antonio Carneiro as doações, que ele tivesse,
do infante D. Pedro. Lisboa, 1500, Abril, 6. — Papel. 1 folha. Bom estado.
578. II, 10-12 — Carta (cópia da) de D. Manuel a D. Fernando, rei de
Castela, seu sogro, a respeito da armada que se fazia em Sevilha e dos
boatos que corriam a respeito de sua ida a Malaca. S. d. — Papel, 2 folhas.
Boni estado.
Muyto alto muyto excelente principe e muyto poderoso padre.
Johane Mendez de Vasconcellos do meu Conselho me espreveo como
vos fallara o que lhe esprevy que vos disese amtre outras cousas acerqua
da armada que me foy dito que se fazia em Sevilha de certos navios
que emviaveys ha Malaca e como lhe rrespomdereis que ha dita armada
non hia a Malaca e soomente hia a descobryr com todo ho mais que
acerqua desta materia lhe respondestes. E neste caso que tanto me
ymporta nem em nenhuum outro que me toque eu nam ho espero meenos
de vos pella muyta rrezam e obrigaçam que ha amtre nos pera asy se
dever fazer e gardar e esta sua rreposta rrecebo em muy singular prazer.
E certo que em cousa sobre que tam gramdiximas despesas tenho
feitas e em que tanto sangue de meus criados fidallguos e vasallos he
derramado e que tenho segundo os recados que me sam vindos da
maneira que pello dito Johane Mendez lhe emviey falar.
Com minha armada fortalezas e geente nellas nam se me deve tocar
nem fazer cousa que nam deva e mais em especial por vos e vosas cousas
que as minhas espero que senpre esgardes e olhes como as vosas proprias (1 v.) pois asy ha senpre por mym e pellas minhas de ser rresgardado e olhado o que vos tocar.
Pero porquamto aquele Joham Diaz pilloto portugues que me he
dito que vay por pilloto da dita armada ha ja annos que he banido e omiziado de meus rreynos por seus delitos que ho obrigam a pena de morte
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