he qua imquisydor e o outro he castelhano gramde preguador que se
chama frey Geronimo de Padilha que he provincial da Ordem e isto
pera noteficarem ao Papa em voz viva o auto que se quaa fez e os
delitos das pessoas que nelles foram. Bem sabeis senhor que sam imiguos
desta nação pois eles foram causa do ouniào e matamça que se fez
no anno de bcbj como ja Sua Santidade estaa bem informado diso prazera a Deus que se revoguara esta sua hida e nam teremos laa tamtos
contraires que tolhão nosa justiça porque verdadeiramente nosa tençam
he querermos que todos vivam bem e os que taes não forem sejam
ponidos e que nosa sancta fee sempre se acrecemte com fyeis e boons
christãaos e os que taes forem não padeçam nenhuu detrimento e asy
prazera a Nosso Senhor Jhesuu Christo que sempre dee maneira como
isto asy seja e que a Samta Inquisiçam sempre permaneça neste reino
pois semelhamtes obras se ham e devem de seguir sempre dellas.
(R. 8. C.)
2656. XIII, 8-24 — Este documento encontra-se no Maço 4 de Leis,
N.° 5. Lei a respeito dos clerigos. Lisboa, 1553, Setembro, 6.
2657. XIII, 8-25 — C a r t a de el-rei a Pedro Tavares na qual lamenta
a falta de noticias de Moçambique. Lisboa, 1555, Março, 21.—Papel. 2
folhas. Bom estado. Copia junta. Selo de chapa.

Pero Tavares.
Eu el rey vos emvio muito saudar.
Noso Senhor foy servido de este anno nam arribar qua mais que
huua soo naao e as outras creo que imvemariam em Moçambique por a
qual causa nam tive cartas vosas nem pude ser avisado das cousas desas
partes e que tocavam a meu serviço como a ele compria. E por esa
mesma nam tenho agora que vos screver senam que do falecimento de
voso irmãao me desaprouve muito.
E quanto ao que me qua de vosa parte foy pedido nam ouve lugar
de vos respomder a iso por este anno asemtar de nam despachar cousa
alguua desas partes.
Scripta em Lixboa a xxj de Março de 1555.
Rey
(Selo branco)
(B. 8. C.)
2658. XIII, 8-26 — Carta na qual el-rei pedia ao Papa lhe concedesse
dispensa para casar com a infanta D. Catarina. 1524, Julho.—Papel. 2

folhas. Bom estado. Copia junta.

Muyto samto in Christo padre e muyto beem aveenturado senhor.
O vosso devoto e obidiente filho Dom Joam per graça de Deus rey
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de Portugal e dos Algarvees daaquem e daleem maar em Africa senhor
de Guinee e da comquista e navegaçam e comercio de Etiopia Arabia
Persya e da Imdia com toda omildade emvlo beijar seus samtos pees.
Muyto samto in Christo padre e muyto beem aveenturado senhor.
Eu aprevo a Dom Miguel da Sylva do meu Comsselho e meu embaixador que fale a Vossa Santidade alguuas cousas tocamtes a meu casamento com a ilustrissima e muy eixcelente princesa ifamte Dona Caterina irmãa do emperador meu muyto amado e preçado primo que com
a graça de Nosso Senhor estaa comcertado e acabado.
E sobre a dispensaçam que soprico e peço muyto por mercee a
Vosa Santidade que conceda pera nos casarmos por palavras de preseemte
como manda a Madre Samta Igreja segundo que compridamente o dito
meu embaixador lho falara.
Soprico e peço muyto por mercee a Vosa Samtidade que em tudo
o queyra ouvyr e lhe dee imteira fee e crença e em muy symgular
mercee ho receberey.
Muyto samto in Christo padre e muyto beem aventurado senhor.
Noso Senhor comserve Vosa Santidade por muytos teempos a seu
samto serviço.
Sprito em Évora a ... dias de Julho de 1524.
(R. B. O.)

2659. XIII, 8-27 — Carta de el-rei a Domingos Leitão na qual lhe
ordenava fizesse o que o bispo de Tânger lhe pedisse. Évora, 1544, Julho,
31. — Papel. 2 folhas. Bom estado. Copia junta. Selo de chapa.
Dominguos Leitão.
Eu el rey vos envio muito saudar.
Eu escrevo ao bispo de Tangere alguuas cousas de meu serviço em
que quero que vos me sirvaes.
Muito vos encomendo que o que ele de minha parte vos requerer o
façais muy inteiramente na maneira em que vo lo ele diser porque
asy me averey por servido de vos e nesta ey por escusado dizer vos
mais porque ao bispo me remeto e tenho por certo que me servireis
em tudo como de vos o confflo.
Escrvpta em Evora a xxxj dias do mes de Julho de 1544.
Rey
(Selo branco)
(R. S. C.)
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