porque lmda que me ele fora mais que irmão se me este não parecera
não no dixera pois pera iso não tem homem obrigaçam a seu pay e may.
E como cheguei a Ormuz dahi a doze dias me parti pera a Imdia omde
achei Dom Johão de Crasto por governador e em sua companhia fiquo.
Bo que ategora vejo nele he desejar d'acertar o serviço de Vossa
Alteza e mui escoimado niso e prazera a Deus que o fara de cada vez
milhor porque afora hir a Vossa Alteza muito tambem pera os que qua
amdamos em sua companhia he gramde bem porque nelles vai parte de
homem levar comtemtamento nos trabalhos e apresões de qua.
Noso Senhor acrecemte a vida e reall estado de Vosa Alteza como
por nos todos he desejado. De Guoa a vimte de Novembro de 1545.
Bernalldim de Sousa
(B. R.)

584. II, 10-18 — Carta do licenciado, corregedor e contador da
comarca de Miranda do Douro, Gonçalo Vaz, dando conta do número de
cavalos, armas, moradores e bens da Coroa, na sua comarca. Vila Franca,
1541, Agosto, 11. — Papel. 2 folhas. Bom estado.
585. II, 10-19 — Requerimento, enviado pela câmara de Santarém
a D. João III, pedindo que não se fizesse vila do lugar da Chamusca, pois
tinham um privilégio, de que se dá o traslado, pelo qual nenhum lugar
de seu termo podia ser vila. Santarém, 1555, Agosto, 28 — Papel. 4 folhas.
Bom estado.
58G. II, 10-20 — Carta de Antonio Ribeiro a D. João III a respeito
da aparelhagem da armada de Castela para a índia quando o imperador
a queria mandar às Molucaa. Corunha, 1525, Fevereiro, 28. — Papel. 3
folhas. Bom estado.
Sennhor
Aa novas que agora nesta terra ha sam o emperador armar pera
a india em Bilbao estam quatro naos a (sic) quaes com o primeiro
tempo se espera aquy por ellas a nao que esta a Vilhos nom e certa sua
vimda nem me parece que hira a india. Dous navios se fazem na Ribeira desta cidade da feiçam dos de Portugal e de duas cuberias a huu
delles começaram a poer o tavoado e o outro esta armado com os leames
e dobra de xxb dias pera qua deixaram de trabalhar nelles por falta que
tinham de madeira e os carpinteiros delles sam na foresta a colher madeira pera os acabar.
Esta segumda feira pasada p a r t i o daqui o feitor que tem careguo de
os mandar fazer com huu doctor castelhano cosmografo que veo avera
xx dias da corte de Castela pera fazer cartas de marear e outras cousas
pera a India o qual doctor tambem trouxe comissam pera mandar colher
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madeira, pera cinquo bargantins pera na India andarem d'armada e a resgatar de xxb banquos cada huu os quaes ham de hiir lavrados em cada nao
seu pera se la fazerem dizem que ham de levar muitos carpimteiros e o
primcypal dizem que ha de viir de Sevilha asi que o feitor e o dicto doctor
sam na foresta a colher a dicta madeira.
Os capitaees e oficiaees que ham de hiir nesta armada seram aqui
na fim deste Fevereiro porque Christovão de Haro mandou aqui huua
carta ao feitor em que dizia que elle hera ja despedido da corte e que
seriam aqui elle e os dictos capitães dentro no dicto tempo.
Huu galeam que daqui partio na fim de Septembro pasado em que
vay huu portuges pubricamente se diz por esta cidade que he ido a
Maluco a levar novas de como o emperador fazia huua armada pera os
mandar visitar e a resgatar alguas mercadorias que leva.
Os mantimentos pera a dicta armada a saber biscoitos carnes e vinhos
pescados e todo o outro fornicimento se fazem a grande presa e dizem
os que fazem os dictos mantimentos que fazem muitos pera tres annos
pera miill que a dicta armada ha de levar como as cousas aqui forem
eu saberey o certo e avisarei Vossa Alteza de todo o que pasar.
Huu Diogo Ribeiro portugues esta aqui que faz cartas de marear
esferas papa (sic) mundos estrelabios e outras cousas pera a India o qual
tem feito formas pera fazer duas bombas de metal pera esperiencia que
ham d'esperimentar em que se obriga que de dez golpes lance huu tonel
d'augoa cada huua bomba elle tem do emperador trinta miill reais e fazemdo ho das bombas certo lhe poem mais sesenta miill.
•Junto do cabo de Finisterra esta huu lugar que se chama Noia
donde he natural e casado huu galego piloto da india que se diz de Vossa
Alteza ao qual mandou o emperador por este feitor que aqui tem carrego
desta armada que fose a sua casa e abrise todos os cofres e arcas e
tomase todas as cartas de marear e outras cousas que achase o que fez em
que achou cartas de marear da india e outras cousas e despois disto
vindo o dicto piloto de Portugal a ver sua mulher o mandou o emperador
levar ante si e la he. A partida desta armada segundo esta de vagar
parece a todos que nom partira menos da fim de Maio ou ate o Sam
Joham.
Dou disto conta a Vossa Alteza por me parecer que he seu serviço
ainda que creo que ja diso sera certificado.
Nosso Senhor acrecente a vida e real estado de Vossa Alteza desta
Crunha a xix dias de Fevereiro de 1525.
Por via de Lisboa eseprevi a Vossa Alteza o teor desta. O que mais
despois sobreveo he que me dise huu portuges (mestre de huua caravela de Villa do Conde que aquy arribou com as vergas quebradas) que
partira de Bilbao a xxj deste Fevereiro e que ficavam as naos que aqui
esperam prestes e a verga alta pera partir somente esperam a cabeça
d'augoa que foy a xxiij deste dicto Fevereiro asy que ellas sam no mar
e sendo na (sic) tardarão muito mais me dise que a (sic) dictas naos a
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mayor sera de docentas e clnquoenta toneladas e as tres mais pequenas de
cento e cinquoenta cada huua e que pera esta costa sam boas porem que
pera a India de maa mente navegaria nelas e asi mesmo mo temi dicto
alguns portuges (sic) mareantes que as viram.
Asi me dise que as dictas naos trazem cada huua cmquo ou seis
peças d'artelharia grosa e alguuns berços tudo de ferro nas dictas naos
vem por capitão ate aquy o que ha de hiir por piloto d'armada dizem que
he biscaynho.
Christovão de Haro sera aqui ate quatro ou cinquo de Março ha iij
dias que Rui Basanta recebeo huua carta que estava em Estorgua que
vinha ja de caminho.
Por capitães da dicta armada vam a saber huu de Cobeas Rubias
que a de ficar na india e o que ha de vir huu sobrinho do bispo de
Losma que he pessoa de huu conto e meio de renda ainda nom se diz seu
nome. Esites navios ainda estam sem trabalharem nelles o feitor he vindo
da foresta e o doctor ficou la a fazer colher a madeira. Como estas cousas
forem vindas me certificarei e enformarei de tudo e me partirei loguo
daqui.
Noso Sennhor acrecente a vida e real estado de Vossa Alteza desta
Crunha ao deradeiro dia de Fevereiro de 1525.
Criado de Vossa Alteza
Antonio Ribeiro
(B. R.)

587. II, 10-21 — Minuta das cartas que D. João III escrevera às pessoas do reino a respeito das cortes que determinara fazer para que fosse
jurado por herdeiro do trono, seu filho, o príncipe D. João. Évora, 1535.
—'Papel. 4 folhas. Bom estado.
588. II, 10-22 — Sob este número
documentos:

estão

catalogados

os

seguintes

a) Escambo (cópia do) feito entre o bispo de Braga e D. Afonso V.
Lisboa, 1477, Dezembro, 22.
b) Confirmação, dada por D. Manuel, do contrato feito entre D.
Afonso V e o cabido da s e de Braga pelo qual se lhe pagariam quarenta
marcos de prata. Évora, 1497, Março, 18. — Papel. 6 folhas. Bom estado.
589. II, 10-23 — Concordata feita pelo comendador-mor, por parte
de D. Manuel, com o rei de Castela acerca do negócio das pescarias da
Guiné. (1506). — Papel. 4 folhas. Bom estado.
Homrrado comemdador moor.
O que vos agradeceremos dizerdes aos muyto altos muyto eixcelemtes
e poderosos rrey e rrainha de Casteella meus muyto amados e preçados
irmãaos acerqua das pescarias da Guinee he o seguinte.
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