2076. XI, 8-22 — Carta do rei de Inglaterra, Filipe, que depois foi
de Castela, a el-rei D. João III a respeito de Brás da Silva. Londres, 1555,
Fevereiro, 1. — Papel. 2 folhas. Mau estado. Cópia junta.
Serenissimo muy alto y muy poderoso rey de Portugal mi muy caro
y muy amado tio y padre.
A Luis Sarmiento de Mendoça del consejo de Su Magestad y su
embaxador scrivo que de mi parte os hable lo que del entendereis sobre
ciertos particulares que tocan a Bras de Sylva.
Yo os ruego muy affectuosamente que dandole fee y creencia en
lo que sobrello os dixeren, tengais por bien de le hazer en ellos todo
el favor y merced possible.
Que demas delo que meresce por su persona y servicios que os ha
hecho por ser tio de Ruy Gomez de Sylva a quien tengo muy particular
amor y afficion por lo mucho y bien que me ha servido y sirve recibire
nello singular complacencia de Vuestra Alteza cuya serenisima muy
alta y muy poderosa persona y real estado. Nuestro Senhor guarde y
prospere.
De Londres a primero de hebrero de M. D. L. v.
El Rey
Gonçalo Perez
(B. 8. C.)
2077. XI, 8-23 — Procuração de el-rei D. João III feita a D. Luís
da Silveira, seu embaixador na Alemanha, para que ele possa tratar do
casamento da infanta D. Isabel, irmã de el-rei, com o imperador Carlos V.
Lisboa, 1522, Setembro, 8. — Papel. 2 folhas. Bom estado. Cópia junta.
Dom Joham per graça de Deus rey de Portugall e dos Algarvees
d'aaquem e d'aaleem maar em Africa senhor de Guinee e da comquista
navegaçam e comercio de Etiopia Arabia Persya e da Imdia.
A quamtos esta nosa carta de poder e precuraçam vireem fazeemos
saber que nos emviamos por noso embaixador Luis da Sylveira do noso
conselho e noso guarda moor a Carlo emleyto emperador dos romaaos
sempre augusto rey d'Alleemanha de Casteella das duas Cezilias de Jerusaleem etc. meu muyto amado e preçado primo e pela muyta comilança
que teemos de sua prudencia descpriçam e fieldade.
Nos por esta presemte carta lhe damos e outorgamos todo noso
poder comprido imteiro livre e abastamte segundo que milhor e mais
comprydamente o podemos e deveemos dar e outorgar e em tall caso
se requere de feyto e de dereyto e ho fazeemos e ordenamos e constetuymos noso precurador geeral e spicial (em tal maneira que a geeralidade nam derogue ha espicialidade neem a espicialidade a geeralidade
pera que elle por nos e em noso nome posa tratar aseemtar comcordar

e capitolar todas as cousas de quallquer natureza calidade comdiçam
e lmpurtancia que sejam tocamtes e compridoiras ao casamento damtre
o dito emperador meu prymo e a ilustrissima e muy eicelente primcesa
a ifamte dona Isabel minha muyto amada e preçada irmãa) asy com
elle e em sua presemça como com quaesquer precuradores que elle
pera iso ordenar e que mostrareem seus poderes e preecurações soficiemtes
e abastamtes por elle asynadas e asediadas do seu seelo. E que posa
capitolar aseemtar comcordar prometer e jurar em nosso nome que
nos fareemos que ha dita ifamte minha irmãa se desposara com ho dito
emperador por pallavras de futuro.
E avida a dispemsaçam que o Samto Padre pera elo ha de outorgar
se desposara e casara com elle por pallavras de pressemte fazemtes
matrymonyo seguindo hordeem da Samta Madre Igreja de Roma.
K que nos fareemos compryremos e guardareemos todo o que por
elle for capitollado e aseemtado com as comdições pactos vymculos e
sob as penas e fyrmesas (1 v.) que pello dito Luis da Silveira nosso
precurador for aseemtado comcordado e capitolado como se por nos
em pesoa fose fecto.
B lhe damos todo nosso poder comprydo pera que sobre o dito
casamento dote arras e coregimentos e sobre todas e quaaeesquer cousas a elle tocamtes e compridoiras em quallquer maneira que seja posa
aseemtar comcordar e afyrmar e em noso nome aseemte concorde e
afyrme todas e quaaesquer capitolações comtrautos e scprituras e obrigações de quallquer natureza calidade que sejam com aqueellas penas
firmezas pactos vynculos comdiçõees e renunciações que a elle visto
f[or] e beem parecer.
E asy meesmo que posa prometer e comcordar que nos em pesoa
outorgareemos todo o que por elle acerqua do dito cassamento for prometido asseemtado capitolado firmado e comcordado.
Outrosy que posa jurar em no.su alma que gardaremos compryreemos e mamteremos realmente e com efeyto todo o que asy por elle
for comcordado aseemtado e capitolado seem cauteela emgano neem
desymulaçam alguua e que nam yreemos neem vyreemos comtra ello
neem comtra parte alguua dello sob aquelas penas que por elle dito
noso precurador foreem postas e comcordadas.
E pera todo o que dito hee lhe damos e outorgamos todo noso poder
comprydo e livre e geeral admenistraçam e prometeemos e seguramos
por esta presente carta de teer guardar comprir e manteer realmente
e com efeyto todo o que pello dito Luis da Sylveira noso precurador
sobre o dito casamento for comcordado aseemtado capitolado e prometido segurado outorgado e jurado de quallquer natureza calidade e
impurtamcia que seja e de o aveermos por grato rato firme e vallioso
e de nam hiir neem vur comtra ello neem comtra parte alguua dello
em teenpo alguu neem por maneyra alguua sob obrigaçam expreessa
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que pera elo fazemos de todos nosos beens patrymonyaes e da coroa
avydos e por aveer os quaaes todos expresamemte pera ello obrigamos.
(i) E por certidam de todo o sobredito mandamos fazer esta nosa
carta asynada por nos e aseelada do noso seelo redondo das nosas armas.
Dada em Lixboa a xiij dias de Setenbro o secretario a fez anno
de Noso Senhor Jhesu Christo de mil b° e vynte e dous.
El Rey
Falta o selo de que ha vestigios.
Dom Antonio
(R. S. C.)
2078. XI, 8-24 — Carta de el-rei D. João III ao bispo de Tânger
embaixador em França, a respeito dos corsários. Almeirim, 1544, Abril. —
Papel. 2 folhas. Bom estado.
Reverendo bispo amiguo.
Eu el rey vos envio muito saudar.
Per Ayres Cardoso recebi vossas cartas e vy por elas o que me
escrevestes acerqua da carta de marqua de Joham Anguo e o que niso
pasastes com el rey e com o almyrante e com as outras pesoas de seu
conselho e fiquo muy espantado de elle em tal tempo e em que meus
vasalos tam grandes roubos e mortes tem recebidas dos seus quaes
que Joham Anguo husse desta marqua não se lembrando nem querendo
ver o que acerqua delas he passado.
E por me parecer o caso tam exorbitante quis mandar lhe fallar
nelle por Fernam d'Alvarez Cabral fidalguo de minha cassa e dizer lhe
acerqua disso o que vereis pela instruçãao que leva a qual lhe mando
que vos mostre.
E por asi ser não ouve por necesario escrever vo lo nesta carta e
a dita instruçãao me remeto.
Item husando el rey de tamanho desarrezoamento como seria nam
mandar loguo emmendar isto e vindo se Fernam d'Alvarez na maneira
em que mando que se venha quando se não emmendar dir lh'eys naquela
derradeira audiencia que Fernam d'Alvarez com elle tiver segum forma
da imstruçãao que pois ysto asy estaa que vos vos enverguonharieis
de vos verem em sua corte emquanto não sabeis o que vos eu mando
que façaes e que entretanto vos hiis a huu lugar que vos escolheceis
onde vos parecer que esteis seguro e a vosa vontade e que vos hiis
aquelle luguar atee verdes meu recado.
E isto quero que façais asy pera demostraçâao de quanto o sinto e
que não pareeça que vo lo mando senão que por o vos asy sentiirdes do
neguocio vos parecer que acertais em o assy fazer.
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