2652. XIII, 8-20 — Carta que Antonio Leitão de Mazagão, escreveu
a el-rei na qual lhe dá notícia do valor de Antonio Rodrigues ao matar
uma leoa. 1527, Janeiro, 15. — Papel. 2 folhas. Mau estado. Copia junta.

Senhor
Porque me parece que Vossa Alteza levara gosto de saber de
ombridades e valentias e pessoas que has fazem lhe quero dar conta de
hua que ora aqui vy fazer a hum homem em minha companhia com
hua lioa.
Eu soube que hua grande lioa andava perto daqui e trazia consigo
dous filhos iguaes e hum dia cevaram se em hum fato de gado e vyeram o
dizer e eu fui em busca della e achey os em hum grande mato. E erão
comigo nove de cavalo e rodeamo la e a lioa grande ergueo se com
grande ferocidade e com grandes urros. E hum homem que ha nome
Antoneo Rodriguez trazia hua besta e tirou lhe e ha lioa saio apos elle
e alcançou ho e tomou ho pollas ancas do cavalo com has mãos e com
ha boqua. E ho homem lhe deu de cima do cavallo hua cutelada com ha
espada per hua paa de que não fiquou manqua. E ha lioa derribou lhe
ho cavalo com ho pesso dos braços e o homem caio e da queda deu ainda
com ha cabeça em hua pedra e alevantou se prestes em pee com ha
espada na mão e mudou andar pera a lioa e ha lioa com quão brava
estava ho receou e se virou urramdo e ho homem fiquou em (1 v.) pee
com ha espada na mão que foy a milhor sorte a meu ver que homem
podia fazer.
E isto tudo vy eu bem porque lhe acody e ho Doutor Pero Alvarez
que era, comigo a quem tambem ha lioa deu hua boa carreira. E elle lançou a lança pera tras e deu lhe hua lançada. E tambem tomou outro
homem de cavalo e ferio o cavalo bem com has mãos.
Foy a mais braba alymaria que eu aqui vy e contudo morreo. E de
muitas que aqui ja matey não vy outra tal de braba nem tamanha e
ligeira.
Eu me ouvera por bem aventurado que Vossa Alteza vira tal montaria e pera ver hos boons monteiros que aqui ha de lança e logo aos
dous dias matarão dous homens de cavalo hum dos filhos que lhes tinha
feito muito danno em hum fato de porquos.
Item Diogo Machado jenrro de Johane Mendez contador d'Azamor
veo aqui ter pera embarquar e ir a Vossa Alteza e sobre deferenças em
que Jorge Viegas anda com elle por querer [mal] a elle e a seu sogro e
a seus parentes que são pessoas honrra[das] e servem bem Vossa Alteza.
E eu lhe dise que escusase [ha] ida e por tambem eu ter delle aqui
necessidade [por] bem de seu carrego de contador que serve per mandado
de V[ossa] Alteza de que lhe eu aqui conhecy e deixey servir e serve
como Vossa Alteza manda. E lhe dise que seus autos e stormentos enviase
a Vossa Alteza que abastarião bem pera Vossa Alteza ver como deve

mandar prover e Isto ouve assy por serviço de Vossa Alteza e por ser
aqui necessario pera cousas de vosso serviço e pollo escusar do gasto que
podera fazer sem necessidade.
De Mazagão a xb dias de Janeiro de bcxxbij.
Antoneo Leytam
(R. 8. C.)

2653. XIII, 8-21 — Carta do arcebispo primaz do Funchal a el-rei
na qual lhe dá notícia dos negocios que se tratavam em Roma. 1535,
Setembro, 13. — Papel. 2 folhas. Mau estado. Copia junta.

Senhor
Como Vossa Alteza mandar prover de dinheiro se expidiraom as
bulias das casas dos Biguinos mas vaom por comissaom a dous juizes que
seraom quaes Vossa Alteza mandar nomear que vejaom se as rezoes que
se allegaom por parte de Vossa Alteza saom justas e que se o forem
se faça.
He necessario que Vossa Alteza me mande nomear quaes pessoas
quer que sejaom juizes. O mais se fara por quem Vossa Alteza quiser.
A reformaçaom dos mosteiros da Trindade se naom pode aver. Esta
aqui un frade que me deu ha muitos dias hua carta de Vossa Alteza pera
o favorecer sobre cousas da Ordem. Aqueixou se a todos desta reformaçaom e deu esta memoria que aqui mando alguuns officiaes. O cardeal
Trivultiis ma deu. Faz o officio de protector delles por Santiquatro. E
Vossa Alteza quer alterar a Ordem em fazer os ministros trianaes creo
que se naom fara. Mas se Vossa Alteza quiser fazer outra cousa milhor
e mais serviço de Deos e mor honra dos vossos reignos poder se ha
fazer.
Estes frades da Trindade nunca haom de ser boos. Tem soos dous
mosteiros. Se forem reformados haom de querer a redençaom dos cativos
haom vos senhor de dar fadiga sempre e mostraraom ter rezaom e quanto
mais reformados forem mor a teraom. Mude Vossa Alteza esta Ordem a
outra.
Em Portugal naom ha mosteiro de Cartuxa soi se a dizer que naom
he reigno perfeito onde naom ha Cartuxa. Alem de ser a mais perfeita
Ordem de todas traz consigo muitos proveitos homes fidalgos velhos e
frades de bem nas outras partes se mudaom pera elles. Assi fara nesses
reignos. Vossa Alteza naom despendera nada em Lysboa no mesmo mosteiro da Trindade com a renda que tem e com se lhe anexar a renda de
Sancto Antaom se fara hua muito honrada casa e Sancto Antaom daria
aos frades da piadade de Saom Francisco pera que os aja em Lysboa
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